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Biskupiec, dn. 15.11.2019 r. 

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 

11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8 

Tel. 089 715 63 17, 715 63 13, fax 089 715 63 03 

E-mail: zaopatrzenie@szpital-biskupiec.pl 

 

WSZYSCY  WYKONAWCY 

Wyjaśnienie treści SIWZ (trzecie)  

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na zaopatrzenie apteki. Numer postępowania: PN/13/19. 

W związku z otrzymanymi zapytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień treści ‘Specyfikacji istotnych warunków zamówienia’: 

Dotyczy ‘Formularza cenowego’: 

1. (Pakiet Nr 35 poz. 1) Pytanie: Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby 

gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy 

MRSA, MRSE, VRE , PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń 

szpitalnych? Potwierdzenie różnego rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego 

względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad 

produktem i przyznaje znak CE.   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

2. (Pakiet Nr 35 poz. 1) Pytanie: Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji 

użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi 

Zamawiającego?   

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży materiały firmowe, 

w których będą zawarte wyczerpujące informacje dotyczące oferowanych wyrobów, potrzebne do 

wypełnienia Formularza cenowego oraz sprawdzenia właściwości oferowanych materiałów. 

3. (Pakiet Nr 35 poz. 1) Pytanie: Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej 

resorbowalnej celulozy, która posiada następujące właściwości: 

- w całości pochodzenia roślinnego, 

- sterylizowane promieniami gamma, 

- nie strzępi się, nie rozrywa się i nie przykleja się do narzędzi 

- nie ulega dezintegracji w miejscu zabiegu 

- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone w badaniach 

in vitro oraz w instrukcji użytkowania; 

- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP, 

- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych 

oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,  

- hemostaza w czasie 3-4 minut  po kontakcie z miejscem krwawienia; 

- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni; 

- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie 

bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii 

- warunki przechowywania do 25 stopni?   

Odpowiedź: Zamawiający wymaga utlenionej regenerowanej celulozy. 

4. (Pakiet Nr 4 poz. 69) Pytanie: Czy Zamawiający w Pakiet Nr 4: Injekcje dożylne i domięśniowe, poz. 

69 (Bupiwakaina 5mg/1ml amp 4ml x 5szt z wodorotlenkiem sodu 2M o pH 5,4-5,06;czas rozpoczęcia 

działania 5-8 min) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy 
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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).   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Produkt w sterylnym blistrze przewidziano w poz. 

70. 

5. (Pakiet Nr 21 poz. 1) Pytanie: Czy w pakiecie 21 Sevoflurane Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie preparatu Sevoflurane Baxter w opakowaniu zbiorczym (x6 butelek), bo tak w/w produkt 

jest zarejestrowany w Polsce?   

Odpowiedź: Tak, jest to maksymalna wielkość opakowania. 

6. (Pakiet Nr 24 poz. 58, 59, 60) Pytanie: Czy zamawiający dopuści w Pakiet Nr 24: Syropy , zawiesiny, 

krople, aerozole, zasypki i płyny zewnętrzne poz. 58, 59, 60 Nebbud0,125mg/1ml, 0,25mg/1ml, 

0,5mg/1mlw postaci ampułek, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?   

Odpowiedź: Tak. 

7. (Pakiet Nr 18) Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu 18 Enoksaparyny?   

Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis SIWZ. 

8. (Pakiet Nr 1 poz. 1 – 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17) Pytanie: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych 

warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 1 w pozycjach 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,16,17 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki 

Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych 

o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego 

w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż 

w przypadku butelek?   

Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis SIWZ. Na mocy obowiązującej umowy Zamawiający nie 

ponosi kosztów związanych z odbiorem powyższych odpadów. 

9. (Pakiet Nr 1 poz. 12, 13) Pytanie: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu 

oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w 

pozycjach 12,13 preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu 

wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 

mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. 

Produkt opakowany jest w worek Viaflo?   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego preparatu, pod warunkiem, że 

będzie w opakowaniu opisanym w SIWZ. 

10. (Pakiet Nr 1 poz. 11, 14, 15) Pytanie: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków 

zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 

11,14,15 co umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów?   

Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis SIWZ. Podział pakietu nie oznacza automatycznie 

korzystniejszych warunków zakupu. Niekiedy oznacza brak oferty na jedną lub więcej wydzielonych 

części. Zamawiający podzielił już zamówienie na 41 pakietów. 

11. (Pakiet Nr 1 poz. 18) Pytanie: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz 

najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie 

przyrządu typu spike do pobierania płynów z opakowań płynów infuzyjnych z automatyczną zastawką 

otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym 

wyciekiem płynu, z płaskim portem umożliwiającym dezynfekcję oraz z długim kolcem zapewniającym 

stabilne połączenie z butelką lub workiem. W IFU wspomnianego spika znajduje się informacja, że 

może on być używany przez 96h. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy 

o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.   

Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis SIWZ. 
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Dotyczy ‘Projektu umowy’: 

12. (Paragraf 2 ust. 2) Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na potwierdzenie 

realizacji zamówienia do 1 godziny od złożenia zapotrzebowania?   

Odpowiedź: Tak.  

13. (Paragraf 2 ust. 3) Pytanie: Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do godz. 13.00.   

Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis Projektu umowy. 

14. (Paragraf 3 ust. 1) Pytanie: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym 

zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych 

produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego terminu 

ważności zamówionych towarów (lub warunek zachowania połowy terminu ważności określonego 

przez producenta)? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze 

do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku 

z powyższym prosimy o  dopisanie do treści §3 ust. 1 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy 

produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach 

i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."   

Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis Projektu umowy. W procesie leczenia nierzadko bywają 

różne sytuacje faktyczne, np. konieczność zmiany lub przerwania terapii z powodu stanu pacjenta, co 

sprawia, że niektóre zakupione preparaty nie są zużyte od razu – mimo właściwego planowania. 

15. (Paragraf 5 ust. 1 lit. d) akapit drugi) Pytanie: Prosimy o rezygnację z niniejszego wymogu 

i wykreślenie zapisów §5 ust. 1 lit. d) akapit drugi z projektu umowy, gdyż ewentualne pojawienie się 

na rynku odpowiedników produktów jest niemożliwe do skalkulowania na etapie sporządzania oferty 

przetargowej i nie powinno obciążać wyłącznie jednej strony umowy.   

Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis Projektu umowy. Z powodu, na który powołuje się 

Wykonawca, zapis przewiduje negocjacje. 

16. (Paragraf 5 ust. 1 lit. h), j) oraz §6 ust. 2 lit. h) Pytanie: Prosimy o wykreślenie z projektu umowy 

zapisu §6 ust. 2 lit. h), nakazującego sprzedaż zamienników w cenie przetargowej, jako niezgodnego 

z wcześniejszym zapisami  §5 ust. 1 lit. h) oraz j), które dopuszczają zmianę ceny w przypadku 

dostarczania odpowiedników, a nawet rozwiązanie umowy w spornej części w razie braku 

porozumienia co do zmiany ceny.   

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z projektu umowy zapis §6 ust. 2 lit. h) w całości. 

17. (Paragraf 8 ust. 2) Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej 

za niezrealizowanie dostawy lub nieprzystąpienie do komisyjnej oceny jakości towaru w wysokości 1% 

wartości dostawy niezrealizowanej lub zwróconej? Jednocześnie prosimy o dodanie do treści §8 ust. 2 

projektu umowy słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem 

powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”.   

Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis Projektu umowy, ze względu na możliwość wystąpienia 

nieznacznych opóźnień w zapłacie zobowiązań przez Szpital. W chwili obecnej i od wielu lat opóźnień 

nie ma. 

18. (Paragraf 9 ust. 3) Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej 

za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?    

Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis SIWZ. 
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