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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
produktów leczniczych. Znak sprawy: 5/leki/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 8
Do treści §4 ust.8 wzoru umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na
okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy
dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 4 ust. 8.
Pyt. nr 2. Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 10
Do §4 ust.10 projektu umowy, zdanie pierwsze. Prosimy o zróżnicowanie zapisu dotyczącego załatwienia reklamacji
na reklamacje ilościowe mogące być realizowane zgodnie z umową w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia, oraz
jakościowe w terminie późniejszym np. 7 dni od jej złożenia. Wskazujemy, że reklamacje jakościowe rozpatrywane
są najczęściej w oparciu o decyzję producenta leku. Procedura reklamacyjna wymaga zatem odbioru leku od
Zamawiającego i dostarczenia go do producenta. Również badanie zasadności reklamacji przez producenta nie
zawsze może odbyć się natychmiastowo.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią ust. 10 w § 4 Zamawiający przewidział rozróżnienie na reklamację
ilościowe i jakościowe. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający informuje, że obowiązującym pozostaje zapis
projektu umowy.
Pyt. nr 3. Dotyczy projektu umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in.
nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian
ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/
Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §6 ust.12
umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
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Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający w § 6 ust. 12 zastrzegł możliwość, że w przypadku gdy Zamawiający w trakcie trwania umowy nie
zrealizuje wyspecyfikowanego asortymentu produktów i ilości, to Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń w
stosunku do Zamawiającego, jeżeli ograniczenia te nie przekroczą 30% w stosunku do wartości określonej niniejszą
umową. Zamawiający pragnie zaznaczyć, że granica takich zmian została określona na poziom 30% wartości
określonej niniejszą umową, a ograniczenie w zakresie zamawianego asortymentu może mieć miejsce w sytuacji
gdy, Zamawiający nie będzie potrzebował określonego produktu farmaceutyczny np. z powodu braku określonej
jednostki chorobowej do której określony produkt farmaceutyczny jest potrzebny w celach leczniczych.
Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 6 ust. 12.
Pyt. nr 4. Dotyczy przedmiotu zamówienia
Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak
produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając
ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale? Dotyczy :
Pak.1 poz.7- Taromentin 625 mg - dłuższy brak, termin wznowienia sprzedaży nieznany
Pak.3 poz.1- Curam 312,5 mg/100 ml- zakończona produkcja, brak w ofercie producenta
Pak.8 poz.15- Hydroxyzinum 1,6mg/g 250 ml- tymczasowy brak produkcji,
Pak.8 poz.31- Streptase –zakończona produkcja
Pak.8 poz.49- Cocarboxylase- zakończona produkcja
Pak.12 poz.2 – Lameptil S- wycofane z oferty producenta
Pak.17 poz.2- Somatostatin – tymczasowe wstrzymanie w obrocie, brak produkcji.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest produkowany lub ma tymczasowy brak produkcji i nie ma
innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę
sprzedaży oraz uwagę o jego braku.
Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 8 poz. 15
W związku z zakończona produkcje preparatu Hydroxyzinum syr. 1,6mg/g 250 g czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zaoferowanie preparatu: Hydroxyzinum syr. 2mg/ml 200 ml? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę ,bardzo proszę o
wskazania jaką ilość należy wycenić ?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu: Hydroxyzinum syr. 2mg/ml 200 ml w ilości 50 sztuk.
Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 8 poz. 39, 40
W obu pozycjach wyszczególniony jest ten sam preparat w nazwie międzynarodowej i tej samej dawce.? Czy należy
wycenić dwa razy ten sam preparat ?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, należy wycenić dwa razy ten sam produkt. W przypadku pozycji nr 40 Zamawiający prosi o wycenę mniejszego
opakowania tj. 4 kapsułki w opakowaniu.
Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 8 poz. 54
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu lub
kapsułek o przedłużonym uwalnianiu ?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu w postaci kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu.
Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 11 poz. 1
Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 11 poz.1 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu
Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla
zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wymaga, aby w zadaniu nr 11 poz. 1 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu
Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii
Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 11 poz. 1
Czy zamawiający wymaga aby w zadanie nr 11 poz.1 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wymaga, aby w zadaniu nr 11 w poz. 1 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry
- Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ
Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 12 poz. 2
W związku z brakiem produkcji dawki 50 mg w postaci tabl. rozpuszczalnych czy Zamawiający wyrazi zgodę na
wycenę dawki 50 mg w postaci tabletek.?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę dawki 50 mg w postaci tabletek
Pyt. nr 11. Dotyczy zadania nr 25 poz. 1
W związku z brakiem możliwości zakupu Albumin w op.10 ml czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Albumin
w o pol.50 ml lub 100 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości.? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, bardzo proszę o
wskazania jaką dawkę i ilość należy wycenić ?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę Albumin w o pol.50 ml lub 100 ml.
Pyt. nr 12. Dotyczy zadania nr 25 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci białej emulsji typu ”olej-woda”?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci białej emulsji typu „olej-woda”
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