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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 214000 euro 
na dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w 
recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej 
SIWZ - CPV - 33600000-6. 

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2020   Nr ogłoszenia – 2020/S 024-053079 z dnia 04.02.2020r     
  

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z Grupy 43 pozycji 1, 2 i 3? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
2. Czy Zamawiający w pakiecie 42 poz.  1 i 2 wymaga stabilności fizyko-chemicznej po rozcieńczeniu 24-godziny w 

temperaturze 25
o
C, potwierdzonej w obowiązującej Charakterystyce Produktu Leczniczego ChPL, gwarantując 

tym samym bezpieczeństwo terapii pacjenta? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
3. Grupa 69 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści piankę nie posiadającą w swym składzie kreatyny, a posiadającą 

biokompleks lniany, pantenol, olej z oliwek, kwas mlekowy oraz sinodor?  Reszta parametrów w zgodna z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
4. Grupa 69 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści olejek w opakowaniu a 150ml z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Reszta parametrów w zgodna z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
5. Grupa 72 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkowa w rozmiarze 90 cm x 200mb? Reszta parametrów 

w zgodna z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
6. SIWZ: Czy Zamawiający dopuści, aby oferta została złożona w formacie PDF?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
7. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
8. Zważywszy na treść § 7 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) 

Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej 
kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 
18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek 
dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  
tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku 
z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować 
postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i 
pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących 
przedmiotem zamówienia”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona takiego zapisu. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć swojego 
zapotrzebowania z taką dokładnością, ponieważ nie jest to zależne tylko od Zamawiającego, jak też nie 
jest zainteresowany magazynowaniem asortymentu. Wysokość zapotrzebowanie została ustalone na 
podstawie zużycia z lat poprzednich. 

9. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „z opóźnieniem” zostało zastąpione 
wyrażeniem „ze zwłoką”? Uzasadnione jest aby odstąpienie od umowy mogło nastąpić w przypadku co najmniej 
dwukrotnego dostarczenia towaru ze zwłoką (czyli opóźnieniem zawinionym przez Wykonawcę), nie zaś w 
przypadku jakichkolwiek opóźnień, czyli także niezawinionych przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia 
rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
10. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 

podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego 
wykonywania umowy.”?  Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe 
jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. 
Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli 
uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla 
obu stron. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
11. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 5 pkt 1) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 

podobnej) treści: „W pozostałych przypadkach dostarczenie asortymentu innego niż opisany w niniejszej 
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umowie, ale o porównywalnych parametrach i standardach jakościowych, wymaga każdorazowo zgody 
Zamawiającego.”?  Dodanie powyższego zdania może usprawnić dostawy; nie zagraża natomiast interesom 
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował asortymentu zastępczego, będzie mógł przecież 
odmówić zgody na dostarczenie takiego asortymentu.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
12. Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 11 ust. 5 pkt 2) umowy, 

czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy 
Prawo zamówień publicznych? Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące 
orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 
dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy 
jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się 
ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa 
Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. 
KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach. 

13. Grupa 7 poz.1 Zamawiający w Grupie7 poz. 1 wskazał, że  
Grupa 7

Lp.
Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m.

ilość

cena j. 

Netto

% 

VAT

Cena j. 

brutto

Wartość 

netto

Wartość 

brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Sevofluran płyn a 250  ml  - z systemem napełniania Quick Fil lub 

Key Fill  (w  cenę leku należy w kalkulow ać kalibrację 

odpow iedniego do zaproponow anego/oferow anego 

leku  parow nika   oraz użyczyć    5 odpow iednich 

parow ników  na okres trw ania umow y do aparatów  do 

znieczuleń typu FALCON i TITUS DRAGER - obecnie 

zamaw iający korzysta z parow ników  firmy Baxter )

op.

75

RAZEM

33600000-6/ 33661100-2 Produkty farmaceutyczne, Środki znieczulające/ Punkty w kryterium „Jakość” zostaną przyznane w oparciu o 

poniższe cechy charakterystyki systemu napełniania parownika zastosowanego w oferowanym produkcie leczniczym

- Adapter wielokrotnego użytku, nakręcany na butelkę  - otrzyma 0 punktów.

- Adapter jednorazowy fabrycznie zamontowany na butelce, umożliwiający bezpośrednie napełnianie parownika be zużycia 

dodatkowych nakręcanych elementów łączących butelkę z parownikiem – otrzyma 5 punktów.

Parow niki będące w  posiadaniu Zamaw iającego są skalibrow ane dla leku o nazw ie Sevorane (Bbbott/abbvie). Parow niki dostarczone przez Wykonaw cę stanow ią w łasność Wykonaw cy i zostaną zw rócone 

przez Zamaw iającego po  okresie zw iązania umow ą w  terminie do 14 dni.  
Jednocześnie SIWZ stanowi: 

 
„1.1 Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów dla grupy 7: 
 
1)         60% - cena – znaczenie czynnika 0,60 
2)         30% - termin dostawy – znaczenie czynnika – 0,30 
3)        10% - Jakość funkcjonalność – znaczenie czynnika – 0,10 
Suma punktów uzyskana w kryteriach zdecyduje o stopniu korzystności oferty.” 
 Zwracamy się zatem o wyjaśnienie jaką wagę przyjmie Zamawiający przy ocenie kryterium jakości: 5 czy 10 %? 

Odpowiedź: 10%=10pkt. Zamawiający modyfikuje: Punkty w kryterium „Jakość” zostaną przyznane w oparciu 
o poniższe cechy charakterystyki systemu napełniania parownika zastosowanego w oferowanym produkcie 
leczniczym 
- Adapter wielokrotnego użytku, nakręcany na butelkę  - otrzyma 0 punktów. 
- Adapter jednorazowy fabrycznie zamontowany na butelce, umożliwiający bezpośrednie napełnianie 
parownika be zużycia dodatkowych nakręcanych elementów łączących butelkę z parownikiem – otrzyma 10 
punktów. 
14. Zwracamy się z wnioskiem o weryfikację jakie parowniki posiada na wyposażeniu Zamawiający (ponieważ OPZ 

jest niejednoznaczny) - Mając na uwadze, że nie wszystkie parowniki są kompatybilne z każdym rodzajem 
opakowania końcowego leku sewofluran, uprzejmie prosimy Zamawiającego o wskazanie rodzaju parowników 
będących na wyposażeniu bloku operacyjnego Zamawiającego jako okoliczność niezbędną do sporządzenia 
oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Parowniki będące w posiadaniu Zamawiającego są 
skalibrowane dla leku o nazwie Sevorane (Bbbott/abbvie). 
15. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę i dostawę innych wielkości opakowań, pod warunkiem zachowania ogólnej 

ilości przedmiotu zamówienia? Jeżeli nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości produktów leczniczych i wyrobu 
medycznego, określonych przez Zamawiającego z powodu konfekcjonowania przez Wykonawcę, czy 
Zamawiający dopuszcza modyfikację tych ilości przy zastosowaniu zasad zaokrąglania w górę do pełnego 
opakowania? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy dostawie, wycena zgodnie z SIWZ ,, Dopuszcza się możliwość 
zaproponowania preparatów w opakowaniach innych (wielkość opakowania) niż opisane w SIWZ z 
odpowiednim przeliczeniem ilości tabletek, kapsułek, fiolek, amp-strz itp. z zaokrągleniem do dwóch miejsc 
po przecinku”. 
 
 
Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert     

    Zatwierdził: 

                     Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                              Jerzy Kułakowski 


