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Rawa Mazowiecka, dn. 28.12.2018 r.  

Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa leków” o numerze sprawy  ZP/ 01 /2018  

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej informuje że 

w postępowaniu dotyczącym dostawy leków w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania 

i Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, poz. 25 (BUPIVACAINE WZF SPINAL 0,5% HEAVY INJ. 5MG/ML 

A'4ML) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż 

stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy 

skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, 

który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie 

przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli 

MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial 

load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)  

Odpowiedz  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

Pytanie nr 2 

Zadanie nr 2 poz. 24  

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu 

zużytego paska za pomocą przycisku, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo personelu, eliminując 

bezpośredni kontakt z krwią pacjentów przy każdym pomiarze glukozy? 

Odpowiedz  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

Pytanie nr 3 

Zadanie nr 2 poz. 24  

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych nie wymagających kodowania za pomocą 

elementów zewnętrznych - kluczy kodujących, chipów lub pasków kodujących?  

Odpowiedz  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

Pytanie nr 4 

Zadanie nr 2 poz. 24  

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych ze standardowym zakresem hematokrytu  

wynoszącym przynajmniej 20-60%? 
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Odpowiedz  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w zakresie Zadania nr 2 poz. 24 była hurtownia 

farmaceutyczna, co zapewni przechowywanie i transport pasków testowych do siedziby 

Zamawiającego w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności – jest to ważne 

szczególnie zimą, przy często ujemnych temperaturach otoczenia, w których przechowywane w 

dłuższym czasie paski testowe mogą stracić aktywność? 

 Odpowiedz  

Zamawiający nie wymaga aby oferentem w zakresie zadania nr 24 poz. 24 była hurtownia 

farmaceutyczna. Zgodnie z zapisami siwz pkt. 5.1.2a) dot. spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu w następującym zakresie: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: „ Wykonawca, spełni warunek, jeżeli 

wykaże, że posiada aktualną koncesję / zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub 

składu celnego lub składu konsygnacyjnego lub zezwolenie na wytwarzanie produktów stanowiących 

przedmiot oferty” 

Zamawiający wymaga stosowania przez Wykonawcę zamówienia zapisów zawartych w  siwz pkt. 3,8 

„Transport produktów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami procedur Dobrej Praktyki 

Dystrybucyjnej określonej we właściwych przepisach prawa” oraz stosowania się do pkt. 3.9 

„Wykonawca gwarantuje transport leków termolabilnych z hurtowni do apteki Zamawiającego w 

odpowiednich opakowaniach ze wskaźnikiem temperaturowym lub monitoringiem temperatury 

przesyłki”. 

Wykonawca winieni przestrzegać zapisów projektu umowy § 3 pkt. 3 „Towar powinien być 

każdorazowo wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli 

nie ma norm – w opakowaniu odpowiadającym jego właściwości oraz właściwości środka transportu, 

a w szczególności w opakowaniu zaopatrzonym we wskaźnik temperatury lub monitoringiem 

temperatury przesyłki”.  

Pytanie nr 6 

Zadanie nr 2 poz. 24  

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych będących wyrobem medycznym 

refundowanym, a co za tym idzie – sprawdzonym na szczeblu urzędowym w Polsce pod kątem 

aktualności posiadanych certyfikatów i prawidłowości danych zawartych na oznakowaniach produktu 

(paski nierefundowane nie przechodzą takiej weryfikacji)?  

Odpowiedz  

Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych będących wyrobem medycznym.  .  
 

 

Pytanie nr 7 

Zadanie nr 1, poz. Nr 107 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w Zadaniu nr 1 w pozycji nr 107 preparatu Mannitol o stężeniu15% w opakowaniu typu 
worek Viaflo o pojemności 100 ml ponieważ: 
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 Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie 
co Mannitol 20% 

 Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-
chemicznych) od roztworów 20%, gdyż nie krystalizują podczas przechowywania 
w temperaturze pokojowej 

 Manintol 15% zwieksza bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejasza ryzyko 

krystalizacji, pozwala na stosowanie Mannitolu w każdej chwili, bez konieczności 

wcześniejszego ogrzewania, zmniejsza koszty związane z podgrzewaniem 20% Mannitolu 
 Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji  
 Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania 
 Mannitol 15% w worku to brak ryzyka odklejenia nalepki w czasie podgrzewania preparatu 

podczas kąpieli parowej, ponieważ opis nadrukowany jest na opakowaniu.  
Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co 
pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedz  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie nr 8 

Zadanie nr 5, poz. nr 1,3,4,5,6,9,10,11,12,13 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie w Zadaniu nr 55 pozycji nr  1,3,4,5,6,9,10,11,12,13 
preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, 
ponieważ: 

 zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie 
ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie 
wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio 
do organizmu pacjenta 

 redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz 
zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony 
pacjentów 

 worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo 
chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją 

 koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji 
opróżnionych butelek 

 składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni 
magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca? 
  

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co 
pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedz  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

Pytanie nr 9 

Zadanie nr 2 poz. 15                                                                                                                                                                                                                                                            

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu nr 2 pozycja nr 15 na zmianę postaci proponowanego 

preparatu z fiolki na butelkę ze szkła typu II, z korkiem z gumy halogenobutylowej z uszczelnieniem 

aluminiowym i nakładką typu flip-off? 
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Odpowiedz  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

Pytanie nr 10 

Zadanie nr 2 poz. 11                                                                                                                                                                                                                                                            

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu nr 2 pozycja nr 11 na zmianę postaci proponowanego 

preparatu z fiolki na worek? 

Odpowiedz  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający w par. 2.6. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? 
Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 
2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie 
dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma 
możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.  
Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, ze zapis dotyczy tylko i wyłącznie „dostaw interwencyjnych „na cito” i daje to 
możliwość Wykonawcy do szybkiej reakcji na takie zamówienie.  

Zamawiający jednakże zmienia zapis par. 2.6 i dopisuje możliwość  składania w formie pisemnej 
albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej 
zgodnie z wyborem wykonawcy.  

Zmieniony zapis par. 2.6: „6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dostawy interwencyjne 
„na cito” w ciągu 8 godzin od telefonicznego lub pisemnego  zgłoszenia lub  w formie 
dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej zamówienia 
bez względu na ich wartość. Wybór sposobu zgłoszenie zamówienia na cito w uzgodnieniu z 
Wykonawcą”.  
 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.6. termin dostaw „na cito” z 8 godzin na 12 
godzin?  Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce 
wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot 
zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W 
konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w 
postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 
1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy 
sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać 
konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko 
poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy 
produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie 
korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą 
wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób 
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nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, 
które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.” 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostaw na „na cito” z 8 godzin na 12 godzin. 
Jednocześnie wyjaśnia, że dostawa na cito jest to sporadyczne zamówienie, wykonywane tylko  
w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi pilna potrzeba zamawiającego, którego nie mógł on 
przewidzieć w szczególności dla ratowania życia.   
 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający w par. 5.1 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? 
Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej 
dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy 
uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest 
niemożliwe.  
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i wydłuża termin rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych i 
tym samym zmienia zapis  § 5 ust. 1 
„W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar 
na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i 
ilości) – w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od zgłoszenia danej reklamacji..”  

 
Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.c z 2% do wartości 
max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają 
przepisy art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego    

 
Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.d z 2% do wartości 
max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają 
przepisy art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego    

 
Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.e z 10% do wartości 
max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają 
przepisy art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego    
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Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający w par. 8.1.d 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 nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażącą stratą gwarantuje  
art. 357 1 Kodeksu cywilnego  
 
Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający w par. 8.1.e 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 nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażącą stratą gwarantuje  
art. 357 1 Kodeksu cywilnego  
 
Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający w par. 8.4 zamiast „maksymalnie 1 rok” wpisze „maksymalnie 3 miesiące’? 
Umowa zawierana jest na okres 1 roku i jej przedłużenie o dodatkowy roczny okres nie może 
być zagwarantowane przez Wykonawcę. Plany produkcyjne i sprzedażowe nie pozwalają na 
potwierdzenie, ze asortyment z umowy będzie dostępny nie przez 12, a przez 24 miesiące w 
niezmienionej cenie i na niezmienionych warunkach. Taką gwarancję Wykonawca może dać 
na maksymalnie 3 dodatkowe miesiące. 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażącą stratą gwarantuje  
art. 357 1 Kodeksu cywilnego  
 
Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 11.3 zdanie drugie? Zapis jest rażąco sprzeczny z 
zasadami współżycia społecznego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
  Dyrektor 

       Samodzielnego Publicznego Zakładu  

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

 

Małgorzata Leszczyńska 
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