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                       Iłża, dn. 13.02.2020r. 

 
                                                      
 

Wykonawcy 
wg rozdzielnika 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

na sukcesywny zakup i dostawę leków dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży.  
DZP/01/2020 

 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) odpowiada na następujące pytania wykonawcy: 
 
Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycji 34 oraz 35  produktu 
leczniczego Ciprofloxacin w postaci wodorosiarczanu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jako równoważne zaoferowanie produktu w postaci 
wodorosiarczanu. Zamawiający dokona zmian zapisu w części 3 w poz 34 i 35. 
 
Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 68 oraz 69  produktu 
w opakowaniu worek? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jako równoważne zaoferowanie produktu w opakowaniu worek. 
Zamawiający dokona zmian zapisu w części 5 pozycji 68 i 69. 
 
Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 73  produktu o 
osmolarności 300mOsm/l? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 5 pozycji 74 diety kompletnej 
DIBEN, normokalorycznej, o niskiej zawartości węglowodanów (skrobia i fruktoza) 9,25 g /100ml, o 
dużej zawartości błonnika, zawierająca białka mleka, ω-3 kwasy tłuszczowe, o osmolarności 345 
mOsmol/l? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 5: 
Dotyczy pozycji 67,70,71,72,73,74 w części nr 5:  
Czy Zamawiający  w części  5 pozycja 67,70,71,72,73,74 zgodzi się na zaoferowanie opakowania  typu 
butelka zgodnie z wymaganą w SIWZ objętością 1000 lub 500 ml. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie opakowania  typu butelka zgodnie z 
wymaganą w SIWZ objętością 1000 lub 500 ml. 
 
Pytanie 6: 
Dotyczy pozycji 67,68,69,70,71,72,73,74 w części  nr 5: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 5 pozycji 67,68,69,70,71,72,73,74, co pozwoli 
na przystąpienie do nowo utworzonej części większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie 
niższej cenowo oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z części 5 pozycje 67,68,69,70,71,72,73,74 i utworzy nową część. 
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Pytanie 7: 
Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę poszczególnych 
form postaci leków: 
a) Kapsułek na kapsułki miękkie 
b) Kapsułek na kapsułki twarde 
c) Kapsułek na tabletki 
d) Kapsułek na tabl powl 
e) Tabletek na kapsułki 
f) Tabletek na tabletki powlekane 
g) Tabletek na tabletki drażowane 
h) Drażetek na tabletki drażowane 
i) Tabletek na tabletki dojelitowe 
j) Ampułki na fiolki 
k) Fiolki na ampułki 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamienne stosowanie form postaci leków zgodnie z wyżej 
przedstawionymi formami. 
 
Pytanie 8: Czy w wypadku braku dostępności na rynku Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 
zamiennika dopuszczonego przez Ministerstwo Zdrowia?  
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę zamiennika. 
 
Pytanie 9:  Czy w przypadku braku produkcji Zamawiający wyrazi zgodę na wpisanie ostatniej ceny z 
adnotacją pod pakietem o braku? – 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o jej 
braku 
 
Pytanie 10: Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość  opakowań handlowych w 
przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, 
kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków 
spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać 
pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po 
przecinku)?                                                                            
Odpowiedź: Zamawiający w takim przypadku wymaga podania pełnej ilości opakowań zaokrąglonej w 
górę. 
 
Pytanie 11: Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1  poz.  46  wycenę Trilacu produktu leczniczego  
spełniającego te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur 
bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak 
dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na 
odpowiednią liczbę opakowań? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o nazwie handlowej Trilac. 
 
Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści podanie  ceny jednostkowej netto za j.m. w zaokrągleniu do 
więcej niż 2 miejsc po przecinku z zastrzeżeniem, że cena wynikowa wiersza/oferty będzie wyliczona 
w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej netto za jednostkę miary w 
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Pytanie 13: Czy w związku z zakończoną produkcją Theophyliny 300mg 250ml roz. do inf., 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 5 pozycji 66 przetargu DZP/ 01 /2020 
teofiliny w formie 200mg/10ml x5 ampułek, w łącznej ilości 42 opakowań, aby ilość substancji była 
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zgodna z SIWZ lub  w innej ilości wskazanej przez Państwa? W/w forma nie zawiera glukozy, dzięki 
czemu jest neutralna dla chorych na cukrzycę, a mniejsza objętość pozwala na podanie 200mg 
teofiliny nawet w ciągu 6 minut. 
Odpowiedź: Zamawiający zmieni treść specyfikacji na 200mg/10ml x 5 ampułek w łaczej ilości 42 
opakowania. 
 
Pytanie 14: W nawiązaniu do w/w postępowania przetargowego, niniejszym zwracamy się z prośbą o 
wydzielenie: 
- z części nr 7 pozycji 161-165 (Nadroparinum Calcium); 
-z części 6 poz 68-69 (Atracurium); 
- z części 8 poz 152 (Bupivacaina) 
Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie oferty przez producenta w/w leków oryginalnych. 
Odpowiedź: Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich nowe części. 
 

Pytanie 15: Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Atracurii besilas inj. ampułka 2,5 ml 25mg/2,5ml                      
w Części nr 6 – produkty lecznicze do dermatologii oraz układu mięśniowo szkieletowego, poz. 68 
posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu 
po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza takie wymagania. 
 
Pytanie 16: Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Atracurii besilas inj. ampułka 5 ml 50mg/5ml w 
Części nr 6 – produkty lecznicze do dermatologii oraz układu mięśniowo szkieletowego, poz. 69 
posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu 
po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza takie wymagania. 
 
Pytanie 17: Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.13?  Wszelkie reklamacje winny być rozpatrywane 
przy udziale Wykonawcy, zatem zgodnie z procedurą określoną w par. 3.3. Wprowadzenie możliwości 
‘odmowy przyjęcia towaru” oznacza w istocie specjalną, jednostronną procedurę reklamacyjną, w 
wyniku której Wykonawca pozostaje z nieodebranym towarem i bez możliwości wyjaśnienia kwestii 
reklamacyjnych, co narusza zasady określone w KC odnośnie do reklamacji.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym Zakresie. 
 
Pytanie 18: Czy zamawiający w świetle zapisu par. 3.5 dopuszcza, aby jedynym dokumentem 
towarzyszącym dostawie była faktura VAT? Zawierać ona będzie wszystkie niezbędne elementy do 
zidentyfikowania i przyjęcia towaru. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów opisanych w SIWZ w szczególności 
dokumentu WZ. 
 
Pytanie 19: Czy Zamawiający w par. 4.10.a zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia 
zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko 
co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie 
zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z 
rażącą stratą po stronie Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym Zakresie. 
 
Pytanie 20: Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par.  5.1.1 poprzez 
naliczenie jej za dzień, a nie godzinę zwłoki?  Obecna kara jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym Zakresie. 
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Pytanie 21: Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par.  5.1.2  z 2% do 
wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym Zakresie. 
 
Pytanie 22: Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par.  5.1.3  z 5% do 
wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym Zakresie. 
 
Pytanie 23: Czy Zamawiający wydzieli z Części 1 poz. 94-100, Części 8 (Produkty lecznicze dla krwi, 
organów krwiotwórczych oraz układu krążenia) poz. 143-159 oraz z Części 8 (Produkty lecznicze 
układu nerwowego i organów zmysłów) poz. 147-151 do oddzielnej części, co umożliwi złożenia ofert 
większej liczbie Wykonawców, a tym samym ofert korzystniejszych cenowo? 
Odpowiedź: Zamawiający dokona wydzielenia poszczególnych pozycji do nowych części. Ponadto 
Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską i Część 8 (Produkty lecznicze dla krwi, organów 
krwiotwórczych oraz układu krążenia) będzie miała nazwę Część 7 (Produkty lecznicze dla krwi, 
organów krwiotwórczych oraz układu krążenia) 
 
Pytanie 24: Czy w Część nr 1 – Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu poz. 22 
(Preparat złozony (Kalii chloridum, Macrogolum,Natrii chloridum, Natrii sulfas) Proszek do roztw., 
proszek do roztw., 1 torebka 74 g) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Moviprep x 4 
sasz. i po przeliczeniu zaoferowanie 600 opakowań? Informujemy, że jeden zestaw czterech saszetek 
Moviprep zawiera (Pr. Do p.rozt.doust. 1 zestaw: 2 torebki A + 2 torebki B. Saszetka A: Makrogol 
100g, Sodu siarczan bezwodny 7,5g, Sodu chlorek 2,691, Potasu chlorek 1,015g. Saszetka B: Kwas 
ascorbowy 4,7g, Sodu ascorbinian 5,9g.) i pozwala na przygotowanie do zabiegu jednego pacjenta. 
Moviprep jest numerem 1 w oczyszczaniu jelita NA ŚWIECIE!* Zgodnie Nowymi Rekomendacje ESGE 
2019 (1): • PEG dwa litry + kwas askorbinowy (Moviprep) rekomendowany przez ESGE do 
oczyszczania jelita o Porównywalna skuteczność do wysokoobjętościowych roztworów (4l PEG) ale 
lepsza tolerancja oraz chęć do ponownego zastosowania o Wysoka skuteczność oczyszczania również 
PRAWEJ części jelita • Aby osiągnąć oczyszczanie > 90% konieczna jest współpraca pacjenta w 
przygotowaniu jelita do badania o Compliance pacjentów można poprawić przez zastosowanie leku: 

tolerowanego (mniej nudności/wymiotów) *Data supplied by IMS Health. MOVIPREP® 2019 
(Calculations done by Global Commercial Planning, Norgine Ltd. July 2019). Hassan Cesare et al. 
Bowel preparation for colonoscopy: ESGE Guideline – Update 2019. Endoscopy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 25: Dot. części 2 poz. 7 Czy Zamawiający miał na myśli dawkę 100mg, podana dawka 10mg 
nie istnieje. 
Odpowiedź: Zamawiający poprawi omyłkę pisarską. Poprawny zapis brzmi 50mg. Tabletka 
dopochwowa. 
 
Pytanie 26:  Dot. Części 2 poz. 28 Czy Zamawiający dopuści wycenę leku w dawce 5mg/1 ml podana 
dawka jest niedostępna 
Odpowiedź: Zamawiający zmieni treść zapisu SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie  27: Dot. Części 3 poz. 45 ,62 Prosimy o wykreślenie pozycji z uwagi na koniec produkcji  
Odpowiedź: Zamawiający wykreśli pozycje z SIWZ 
 
Pytanie  4  Dot. Części 4 poz. 25 Prosimy o wykreślenie pozycji z uwagi na koniec produkcji  
Odpowiedź: Zamawiający wykreśli pozycje z SIWZ 
 
Pytanie 5 Dot. Części 8 poz. 62, 133 Prosimy o wykreślenie pozycji z uwagi na koniec produkcji 
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Odpowiedź: Zamawiający wykreśli pozycje z SIWZ 
 

 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców 
obowiązującymi są zapisy SIWZ po zmianach w dniu 13 lutego 2020 roku. 
 
 
 
 

Marzena Barwicka 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Szpital w Iłży 


