
 

ul. Pabianicka 62,  93-513 Łódź 

SEKRETARIAT  tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00 

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl 

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403  PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957 

                                                                                             

 
Dział Zamówień Publicznych 

       tel. 042 689 5910, 5404, faks 042 689 54 09 

 

EZ.28.134.1615.2017.EG                                                                           Łódź, dnia 23.08.2017 r. 
Numer sprawy: 134/ZP/17 

 

Dotyczy:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla 
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii  i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 

 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze 

zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

nie przekraczającej 209 000  EURO na dostawy produktów farmaceutycznych  dla Wojewódzkiego 

Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii  i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 

 
I. W  toku  postępowania  zostały  zadane  następujące  pytania  i prośby o wyjaśnienia dotyczące  treści  

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia: 

L.P. ZADANE PYTANIA ODPOWIEDŹ 

1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 
pozycja 1 i 2  produktu farmaceutycznego Caspofunginum, który nie 
jest refundowany wg Obwieszczenia Min. Zdrowia na dzień 
ogłoszenia? Zgodnie z naszą wiedzą dostępne produkty 
farmaceutyczne o nazwie międzynarodowej Caspofunginum nie są 
refundowane. 

Zgodnie z SIWZ 

2 

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)? 

Zgodnie z SIWZ, zamawiający wymaga, aby 
ostateczna ilość sztuk była przeliczona 

zgodnie z ilością podana przez 
Zamawiającego. 

3 

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. ? 

Zgodnei z SIWZ, zamawiający dopuszcza 
równoważność zaoferowanych postaci 
form doustnych tj. tabletki – tabletki 

powlekane, kapsułki, drażetki oraz form 
iniekcyjnych tj. ampułki – fiolki, fiolki – 

ampułki.  

4 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. 

ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ? 

Zgodnei z SIWZ, zamawiający dopuszcza 
równoważność zaoferowanych postaci 
form doustnych tj. tabletki – tabletki 

powlekane, kapsułki, drażetki oraz form 
iniekcyjnych tj. ampułki – fiolki, fiolki – 

ampułki.  
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5 
Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo 

niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na 
umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ? 

Zgodnie z SIWZ 

6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie nr 1  produktu 

pakowanego *1 fiol w ilości 1200 opakowań ? 
Zgodnie z SIWZ 

7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie nr 5  produktu 

pakowanego *48 sasz  w ilości 52 opakowań ? Zgodnie z SIWZ 

8 

 Czy Zamawiający w par. 2.7 zrezygnuje z wymogu wpisywania na 
fakturze numeru zamówienia? Systemy magazynowo-księgowe 

Wykonawcy nie pozwalają na umieszczanie automatycznie takich 
wzmianek na fakturach i wymagałoby to dodatkowej, indywidualnej 

pracy przy wystawieniu faktury. 

Zgodnie z SIWZ 

9 

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.10? 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. 

Zgodnie z SIWZ 

10 

Czy Zamawiający w par. 5.2 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji 
do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z 

uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź 
zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy 

uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w 
krótszym czasie jest niemożliwe 

Zgodnie z SIWZ 

11 
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej wskazanej w par. 
6.1.a z 10% do wysokości max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco 

wygórowana.  
Zgodnie z SIWZ 

12 
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej wskazanej w par. 
6.1.b z 10% do wysokości max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco 

wygórowana.  
Zgodnie z SIWZ 

13 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej wskazanej w par. 
6.1.c z 2% do wysokości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco 

wygórowana.  
Zgodnie z SIWZ 

14 
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej wskazanej w par. 

6.1.e z 2% do wysokości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco 
wygórowana. 

Zgodnie z SIWZ 

15 
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej wskazanej w par. 

6.1.e z 10% do wysokości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco 
wygórowana 

Zgodnie z SIWZ 
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17 
Czy Zamawiający wymaga aby oferowany preparat spełniał 
wymagania jałowości każdej dawki, oraz  NIE POSIADAŁ w składzie 
konserwantu, chlorku benzalkoniowego (BAC)? 

Nie wymaga, zgodnie z siwz 

18 
Czy zamawiający wymaga aby oferowany produkt NIE POSIADAŁ 
zakazu stosowania u dzieci i kobiet w ciąży? 

Nie wymaga, zgodnie z siwz 

19 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu, w którym 
każda dawka jest pakowana oddzielnie (fiolki). Takie rozwiązanie 
zapewni możliwość precyzyjnego odmierzenia składników preparatu, 
jak również ułatwi pracę personelowi medycznemu przy wydawaniu 
produktu pacjentowi? 

Zgodnie z siwz 

 

Z poważaniem 

 

 

Sporządziła: Ewa Grodzicka 
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