
        Lubaczów, 13.08.2019 

 

ZP.261.2.2019 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

 

Wyjaśnienia 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych  i innych  

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 

29.01.2004 Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia: 

 
1. Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu 5 poz. 141 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie żelu znieczulającego <LIDOCAINE H/CHL. + 

CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM + HYDROXYBENZOESAN METYLU + 

HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 2g+0,25g+0,06g+0,025g / 100ml > w wygodnych 

ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (11g)? 

Odp: Zamawiający dopuszcza 

 

2. Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w art. 5.1   z 2% do wartości 

max 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 

Odp: Zgodnie z SIWZ 

 

 

3. Czy Zamawiający w par. 8.6 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. 

Odp: Zgodnie z SIWZ 

 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pak.6 poz. 15 insuliny ApidraSolostar 

300j.m./3ml x 5wstrzyk ? 

Odp: dotyczy pakietu 17 poz. 15 , Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianej ilości .  

 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pak. 6 poz. 23 leku Duoplavin 75mg 

+75mg x 30 tabl? 

Odp: dotyczy pakietu 17 poz 23 , Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianej ilości . 

 

6. Czy zamawiający wyrazi zgodę w Część nr 5 w pozycja130-(Heparinum krem 300jm./1g 20g), na 

dopuszczenie leku: Lioton 1000, 8,5 mg (1000 IU)/g, 30g żelposiadającego takie same 

wskazania do stosowania jakHeparinum krem 300jm./1g 20g po przeliczeniu 67 opakowań? 

Odp: Zgodnie z SIWZ 

 

 



7.Dotyczy cześć 7 poz. 16 

 Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock ™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci 

bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona 

wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, Stosowany w celu utrzymania 

prawidłowej drożności  cewnika i/lub portu  dożylnego ograniczając krwawienie  (pacjenci z 

HIT) , stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie  przeciwzakrzepowe  i 

przeciwbakteryjne ? 

Odp: Zgodnie z SIWZ 

 

8. Dotyczy cześć 7 poz. 16 

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z 

przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odp: Zgodnie z SIWZ 

 

 

9. Dotyczy cześć 5 poz. 50,51 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny Woundclot™ o 

wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie 

molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, 

zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi? 

Odp: Zgodnie z SIWZ 

10.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

Odp: Zamawiający dopuszcza  . 

11.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 50, 51 z części 5 i stworzy osobny 

pakiet dla tej pozycji? 

Odp: Zgodnie z SIWZ 

 

 

Dotyczy pakietów 

12.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki 

na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-

strzykawki i odwrotnie?  

Odp: Zamawiający dopuszcza 

13.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, 

kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań 

handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość 

opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Odp: Zamawiający dopuszcza  zmianę wielkości  opakowania handlowego  z przeliczeniem 

ilości zamawianej z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 



14. 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)? 

Odp.  Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości  opakowania handlowego  z przeliczeniem 

ilości  zamawianej z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

15.Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub 

braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i 

informacji pod pakietem?  

Odp .Zamawiający wyraża  zgodę . 

 

16. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ kilogram (Zgodnie 

z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na 

rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg?  

Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc 

netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku? 

 

Odp.  Zamawiający dopuszcza  . 

 

17.Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie 

MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne. 

 

 Odp.  Zamawiający dopuszcza  . 

 

 

 

 

Zamawiający 

 

 

 

 


