Tarnowskie Góry, dnia 22.09.2022r.
ZP/AiZ - 593/2022
Wszyscy wykonawcy
W związku z zapytaniami dotyczącym zaproszenia do składania ofert na dostawę leków
nr ZP/AiZ/581/2022 z dnia 16.09.2022r., Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1
Proszę jeszcze raz o weryfikację § 5 ustęp 2 i dodanie do umowy zapisu:
"Wyłącznie w sytuacji niezależnych od Wykonawcy, w tym braku produktu u producenta".
Odpowiedź
Zamawiający zmienia §5 ust. 2 wzoru umowy i otrzymuje on brzmienie:
„Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości danego
zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy z wyłączeniem sytuacji braku
produktu u producenta”.
Pytanie 2
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 23. (1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią
Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał
stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji
dożylnej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu
Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem
Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9%
roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?
Odpowiedź
Jak w zaproszeniu do składania ofert.
Pytanie 3
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 26. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią
Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego
roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24
godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1
godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp. 2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie
infuzji dożylnej?
Odpowiedź
Jak w zaproszeniu do składania ofert.
Pytanie 4
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 27. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wycenę preparatu
Metronidazol 0.5% ,roztw.do infuz.,100 ml w opakowaniu x 40 szt z odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 5
W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktu Metronidazole 0,5% 100
ml RTU, czy tym samym oczekuje zaoferowania produktu leczniczego w postaci
farmaceutycznej „roztwór do infuzji”, do podania w postaci powolnej infuzji dożylnej, które

jest jedynym bezpiecznym sposobem podania metronidazolu dożylnego zarówno u dorosłych
i dzieci zgodnie z wytycznymi podawania tego antybiotyku, oraz która jako jedyna jest
zgodna z innymi zarejestrowanymi w procedurach unijnych postaciami farmaceutycznymi
metronidazolu do podania dożylnego
Odpowiedź
Jak w zaproszeniu do składania ofert.
Pytanie 6
Dotyczy pakietu nr 6 poz. 39. Czy ze względu na brak produkcji Theophyllinum 1,2 mg/ml,
roztw.d/inf,250 ml Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania teofiliny w formie
200mg/10ml x5 ampułek, w łącznej ilości 150 opakowań, aby ilość substancji była zgodna z
SIWZ lub w innej ilości wskazanej przez Państwa? Dane rynkowe pokazują, że cena
miligrama teofiliny w formie 200mg/10ml x5 amp. jest nawet dwa razy niższa niż w formie
300mg/250ml x 1 szt. Poza tym forma ta nie zawiera glukozy, dzięki czemu jest neutralna dla
chorych na cukrzycę, a mniejsza objętość pozwala na podanie 200mg teofiliny nawet w ciągu
6 minut.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia do pełnych ilości
opakowań zaokrąglone w górę.
Pytanie 7
Bardzo proszę o wykreślenie leków z pakietów- Zakończona produkcja
Pakiet 6 po 18
Euphyllin CR Retard, 250 mg, tabl.p.uwaln.,30 szt
Pakiet 8 po 28
Hemofer Prolongatum,105mgFe2+,tabl.przedł.uw,30szt
Odpowiedź
Zamawiający prosi o pozostawienie w formularzach cenowych pozycji leków, których
produkcja się zakończyła i umieszczenie przy tych pozycjach adnotacji „PRODUKCJA
ZAKOŃCZONA”
Pytanie 8
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 zamieszczona 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)?
Odpowiedź
Proszę podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.
Pytanie 9
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast
tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i
odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast
drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i
odwrotnie ?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 11
Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się
jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
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