
Odpowiedz na pytania do postępowania TP 

- 1/Leki i produkty do leczenia 

żywieniowego/2022 

W postępowaniu nr TP - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2022 

na zakup i  dostawę leków i produktów do leczenia żywieniowego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach wpłynęły zapytania do SIWZ. 

Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi zbiorczej na wszystkie zadane zapytania w przedmiotowym 
postępowaniu.  

Pytania posegregowane w blokach:  

 
1. Do §2 ust. 3 oraz ust. 4 wzoru umowy: Wskazujemy, że zapis §2 ust. 3, ust. 4 wzoru umowy jest nazbyt 
ogólny oraz 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 §2 ust. 3, ust. 4 wzoru 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 4 (nakazującym wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art. 454 ust.2 pkt 3 (zakazującym 
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 (dopuszczającym zmiany umowy wyłącznie po spełnieniu 
warunków wskazanych w ustawie PZP). 
 
Odpowiedz – Zamawiający gwarantuję realizację umowy na poziomie min: 
Pakiet nr I 80% 
Pakiet nr II 70% 
Pakiet nr III 50% 
wartości umowy  
 
2. Do §4 ust. 4 wzoru umowy: Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z 
obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. 
będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do 
rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?  
 
Odpowiedz – wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę  
 
3. Do §4 ust. 6 wzoru umowy: Prosimy o dopisanie, że w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę produktów 
o terminie ważności krótszym niż 6 miesięcy, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu towaru w ciągu 7 dni 
od dnia dostawy. 
 
Odpowiedz –Zamawiający wyraża zgodę  
 
4.  Do §4 ust. 13 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania 
się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają 
Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.”. 
Odpowiedz –Zamawiający wyraża zgodę 
5. Do §5 ust. 1 lit. a wzoru umowy: Czy Zamawiający wyraz zgodę na zmianę wymiaru kary umownej 
zastrzeżonej w §5 ust. 1 lit. a wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 0,2% wartości brutto asortymentu 
niedostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia?  



 
Odpowiedz – Nie  
1.Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 217 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Paracetamol w 
opakowaniu typu fiolka? 
 
Odpowiedz – Tak  
 
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr I poz. 148 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

1. Czy w Pakiecie nr I poz. 148   Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego 2 

mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 i Lactobacillus helveticus w identycznym 

stosunku ilościowym jak w przypadku produktu opisanego w SIWZ? Zawartość oferowanego produktu 

został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt 

konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią 

liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

Odpowiedz – Tak  
 

2. Czy w Pakiecie nr I poz. 148  Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego 6 

mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Skład 

oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym 

Instytucie Leków. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o 

możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

Odpowiedz – Tak  
 
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr I poz. 72 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

Czy z uwagi na umieszczenie w Pakiecie nr I poz. 72  nazwy własnej pasków testowych będącej zastrzeżonym 
znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnych pasków 
testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych glukometrów kompatybilnych z 
zaoferowanymi paskami), tj. charakteryzujących się parametrami: zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 
20-60%, możliwość wykonywania pomiaru we krwi kapilarnej i żylnej, czas pomiaru 5s, wielkość próbki 0,5 
mikrolitra, wyrzutnik zużytego paska testowego, złota elektroda pomiarowa (podobnie jak w produkcie 
opisanym w SIWZ)? 
 
Odpowiedz – Tak  
 

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadanie 1 poz.55  
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 wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 
6ml (6g)?  



 
Odpowiedz – Tak 
 
1.Pakiet 1, Pozycja 160: Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt lorazepamum 
posiadał wskazanie w premedykacji przed zabiegami diagnostycznymi lub przed zabiegami 
chirurgicznymi? 
 
Odpowiedz – Nie 
 
2.Pakiet 1, Pozycja 160: Czy zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat były w formie 
tabletek, które można podzielić na równe dawki? 
 
Odpowiedz – Nie 
 
3. Pakiet 1, Pozycja 169: Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 5 ampułek, z 
odpowiednim przeliczeniem? 
 
Odpowiedz – Tak 
 
4. Pakiet 1, Pozycja 48: Czy zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPL istniała możliwość 
podania leku w dawce 1,5 g drogą domięśniową, dożylnie i infuzji? 
 
Odpowiedz – Tak 

 

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: 
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 
zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? 
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? 
Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) -               o 
powolnym uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o 
zmodyfikowanym uwalnianiu?  
 

Odpowiedz – Tak 
 

 Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest 
tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić 
należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać 
go wcale 

 

Odpowiedz – należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku 
 

 Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą 
międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia 
występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: flakony-butelki, 
pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie? 

 
Odpowiedz – Tak 
 

 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 16 np. Tialorid – prosimy o doprecyzowanie dawki  
 
Odpowiedz –5mg + 50 mg, tabl 



 

 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 36 np. Hemorectal – czy w związku z zakończeniem produkcji, 
Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku  Hemorol czop. X 12 szt. z przeliczeniem wymaganej 
ilości ? 

 
Odpowiedz – Tak 
 

 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 47 np. Bioracef 500 mg – prosimy o doprecyzowanie ilości tabl. w op.  
 
Odpowiedz – 14 tabl 
 

 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 50 np. Insttilagel 5 ml- czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 
Lubragel 6 ml x 25 amp-strzykawek celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej ? 

 
Odpowiedz – Tak 
 

 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 78 np. Dicloreum 50 mg tabl.powlekane – czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na wycenę leku w postaci tabletki dojelitowej ? 

 
Odpowiedz – Tak 
 

 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 81. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie preparatu 
równoważnego Simeticonum 0,04g opakowanie 100 kps., posiadające takie same właściwości  i 
zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x 100 tbl.? 

 
Odpowiedz – Tak 
 

 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 105. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 
mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek 

 
Odpowiedz – Tak 
 

 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 127. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g 
(1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty. 

 
Odpowiedz – Tak 
 

 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 176 np. Dopegyt 50 mg – czy nie zaszła pomyłka pisarska jedyna dawka 
to 250 mg ? 

 
Odpowiedz – Tak dawka to 250 mg  
 

 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 197. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej 
Maść pięciornikowa złożona, 20 g firmy Ziaja lub Tormentile Forte, maść, 20 g,tuba firmy Farmina 
? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym. 

 
Odpowiedz – Tak 
 

 Dotyczy pakietu nr 1poz. 212 np. Pantoprazol tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 
leku w postaci tabletki dojelitowej ? 

 
Odpowiedz – Tak 



 

 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 267 np. Spiriva – prosimy o doprecyzowanie wielkości op. do wyceny ? 
 
Odpowiedz – op. 30 kaps. 
 

 

 

 

 

 


