Znak sprawy: ZP/1/2021/PCM

Wieruszów, dnia 22.09.2021

Uczestnicy
Postępowania przetargowego
Pn.: „Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego
Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie”
W związku z złożonymi pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia pn. : „Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego
Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie” Zamawiający, na podstawie art. 135
ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. DZ. U. z 2021, poz. 1129,
ze zm) udziela wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie 1. Dotyczy pakiet 1 poz. 296 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu
w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do
ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów
dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do
zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. 100 g żelu zawiera:
• Wodę destylowaną
• Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
• 2g chlorowodorek lidokainy
• 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
• 0.060g hydroksybenzoat metylu
• 0.025g hydroksybenzoat propylu Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnyc h
ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (6g)?
Odpowiedz : Zamawiający wyraża zgody.
Pytanie 2. Czy Zamawiający w pozycji 486, 487 pakiet 1 dopuści do postępowania opatrunek
hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowa nej
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?
Odpowiedz : Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z
przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedz : Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 486, 487 z pakietu 1
i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?
Odpowiedz : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5. Do §4 ust. 7 wzoru umowy. Wskazujemy, że zapis §4 ust. 7 wzoru umowy jest
ogólny i nieprecyzyjny. Na jego podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej
kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej
wielkości przedmiotu zamówienia. W związku z tym wnosimy o doprecyzowanie zapisu §4
ust.7 umowy, w taki sposób, aby był zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11
września 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz.2019 ze zm.), a w szczególności przepisami art. 99 ust. 1
(nakazującym precyzyjne opisywanie przedmiotu zamówienia), art. 433 pkt 1 (nakazując ym
wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art. 454 ust. 2 pkt 3 (zakazując ym
istotnych zmian umowy jeśli zmiana w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres
świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy) oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 (dopuszczając ym
zmiany umowy wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie Pzp).
Odpowiedz : Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 2 do SWZ przedstawił ilości
jakie zamierza zamówić w okresie 12 miesięcy.
Pytanie 6. Do treści §8 ust.1 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy
sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje koniecznośc i
dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to
dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów?
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 §8 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."
Odpowiedz : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpiecze ń
cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następującyc h
postaci:
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu
postępowania cywilnego
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy
związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowe go
wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części)
należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej
uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamier za
korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzac yjne
(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535
z późn. zm.).
Odpowiedz : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej
jakości produktów Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji
1,2,5,6,8,9,12,13,14,21,22,23,24,25,27,28,60 wymaga, aby płyn infuzyjny podawany był w
systemie zamkniętym, bez otwierania odpowietrznika do całkowitego opróżnienia?
Wymóg produktów w opakowaniach z podażą płynów w systemie zamkniętym, zmniejsza

ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%. Worek Viaflo umożliwia
podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym, co w obecnej sytuacji zagrożenia
sanitarno-epidemiologicznego znacząco zwieksza bezpieczeństwo personelu medycznego
oraz pacjentów.
Należy mieć na uwadze, że podstawowym elementem zamkniętej linii infuzyjnej jest
opakowanie z płynem infuzyjnym, które zgodnie z definicją Rosenthal'a ma spełniać kilka
wymogów:
-Samozapadające się ściany
-Brak konieczności napowietrzania
-Dwa niezależne porty
-Objętość rezydualna nie przekraczająca 5% objętości.
W związku z tym, że worki "Viaflo" podają płyny w systemie zamkniętym, spełniają
wszystkie powyższe wymogi i charakteryzują się niską objętością resztkową - poniżej 5%
objętości potwierdzoną odpowiednim dokumentem , a co za tym idzie dostarczają ponad 98%
objetości leku. Obniża to koszty i pozwala na efektywne wykorzystanie produktu i
ewentualnie dostrzykniętego leku znajdującego się w worku.
Worki Viaflo wyposażone są w dwa porty, z których port do infuzji jest portem jałowym, w
którym jednorazowo umieszczamy kolec aparatu do przetoczeń. Port drugi jest portem do
dostrzykowania leków i jest to port, który ma samozasklepiającą się membranę, dzięki której
można wielokrotnie podawać leki do worka. Port ten jest portem do dostrzykowania leków i
jest to port, który w procesie produkcyjnym, podobnie jak cały worek opakowany w folię
zewnętrzną jest sterylizowany parowo. W tym miejscu warto podkreślić, iż jedynie ze
względów bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i placówek medycznych, zalecamy
dezynfekowanie portu do iniekcji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 8. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej
jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2 w pozycji 27
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.
Odpowiedz : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 27 wymaga zaoferowania preparatu
wieloelektrolitowego bez jonów wapnia i mleczanów który wykazuje zgodność z krwią ? (wpis
wCHPL)
Odpowiedz : Zamawiający dopuszcza preparat z jonami wapnia ale bez mleczanów
wykazujący zgodność z krwią .

Pytanie 10. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 27 wymaga zaoferowania preparatu
wieloelektrolitowego bez jonów wapnia i mleczanów który ma udokumentowaną stabilność
fizyczną z 87 rożnymi lekami, w tym min. z :Amikacin, Ciprofloxacin, Dobutamine,
Dopamine, Fentanyl, Midazolam, co umożliwia bezpieczne podawanie równocześnie tych

leków z owym preparatem wieloelektrolitowym do jednego wkłócia łącznikiem typu Y lub
dwudrożnym aparatem do przetoczeń?
Odpowiedz : Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z opisem SWZ.

Pytanie 11. Czy zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 27 wymaga aby płyn wieloelektrolitowy
był pozbawiony cytrynianów ponieważ wlew 1 litra płynu infuzyjnego zawierającego 3mmol/l
antykoagulantu cytrynianowego zwiąże 4,5 mmol zjonizowanego wapnia- czyli praktycznie
cały wapń zjonizowanego osocza, co finalnie może prowadzić do wystąpienia zaburzeń
krzepnięcia?
Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga aby płyn wieloelektrolitowy był pozbawio ny
cytrynianów.
Pytanie 12. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 1 poz. 222 i
223?
Odpowiedz : Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 13. Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 9 dopisać na końcu ustęp 9 o treści:
"Ustępy od 1,2,3,4,5,7,8 paragrafu 9 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiając y
opłacił
wszystkie
wystawione
przez
Wykonawcę
na rzecz Zamawiające go
faktury w terminie do ich opłacenia."&nbsp;
(Aby wykluczyć hipotetyc znie
sytuację, w której Zamawiający
nie opłaca faktur, a może równocześnie
naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za
towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu
Zamawiający
może nawet za niedostarczanie
towaru przez Wykonawcę z
przyczyn
braku zapłaty
za niego
przez Zamawiającego
zostać obciążony
karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie
umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). lub o dopisanie na końcu paragrafu 9
ustępu
9
o
treści:
"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego
terminu zapłaty faktury
za dostarczony
towar,
Wykonawcy
przysługuje
prawo
naliczania
odsetek
ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w
wysokości 0.2% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia
w
płatności,
jeśli
opóźnienie
trwało
nie
dłużej niż 7 dni i 0.4% wartości brutto z faktury za każdy kolejny dzień opóźnienia w płatności.
Odpowiedz : Zamawiający nie zmienia zapisu umowy.
Pytanie 14. W pakiecie 1 poz. 431. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o
składzie : Aqua, Paraffinum ilquidum, Zinc oxide, Paraffin, Lonolin, Cera microcris tallina,
Sorbitan sesquioleate, Benzyl benzoate, Cera Alba, Benzyl alcohol, Linalyl acetate, Propylene
glycol, Benzyl cinnamate, Lavandula angustifolia oil, Citric acid, BHA, oraz o statusie
rejestracyjnym kosmetyku?
Odpowiedz : Zamawiający wymaga produktu o składzie podanym we SWZ i statusie
wyrobu medycznego lub leku.

Pytanie 15. W pakiecie 1 poz. 431. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o
składzie : Aqua, Paraffinum ilquidum, Zinc oxide, Dicocoyl Pentaerythrityl Distearyl Citrate,
Sorbitan sesquioleate, Cera Alba, Aluminum Stearates, Lanolin, Grycerin, Magnesium
Sulfate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride, Stearic Acid, Cera Microcristallina, Benzyl Alcohol,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene,
Linalool, BHA oraz o statusie rejestracyjnym wyrobu medycznego?
Odpowiedz: Zamawiający wymaga produktu o składzie podanym we SWZ i statusie
wyrobu medycznego lub leku.
Pytanie 16. Czy w Pakiecie 1 poz. 286 i 287 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu
ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej
przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i
Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps, identycznym jak w produkcie
opisanym w SIWZ? Zawartość żywych kultur bakterii probiotycznych w oferowanym
produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w NIL. Produkt
konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na
odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).
Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie17. Czy w Pakiecie 1 poz. 286 i 287 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu
LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej
przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103
w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30
kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia
uzyskanego wyniku w górę).
Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza.

