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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 18 

10 – 561 Olsztyn 

          do wiadomości  uczestników postępowania 

 

PYTANIA   I   ODPOWIEDZI 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wybór 

wykonawców dostaw produktów leczniczych – programów lekowych (Suplement do Dziennika 

Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie  nr 2017/S 247-517945 z dnia 23-12-2017r. ). 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych, informujemy, iż w 

przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły  następujące wnioski o wyjaśnienie 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Dotyczy części nr 1 
1. poz. 9  Interferon beta -1 b, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania  roztworu do 

wstrzykiwań, 250 mcg /ml – proszę o doprecyzowanie czy należy wycenić 110 opakowań x 

15 zestawów?. 

Odpowiedź: 
Należy wycenić 110 opakowań x 15 zestawów. 

 

2. poz. 14 i 15 CYNACALCET – proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny 

preparatów w takiej samej dawce w pozycji 14 i 15 CYNACALCET  30 MG X 28 TABL?. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga wyceny: 

CYNACALCET  30 MG X 28 TABL 

CYNACALCET  60 MG X 28 TABL. 

 

3. Czy Zamawiający w celu uzyskania oferty konkurencyjnej cenowo wyraża zgodę na 

wydzielenie z pakietu 1  pozycji 12  Infliximab? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionej powyżej pozycji.  

 

4. pozycja 12 - Infliximab: Czy ze względu na to, że w obrębie molekuły Infliximabum leki 

różnią się od siebie zakresem refundacji, Zamawiający wymaga złożenia oferty na Infliximab 

 z przeznaczeniem do stosowania we Wrzodziejącym Zapaleniu Jelita Grubego posiadający 

refundację na 1 rok (program B 55) oraz Infliximab z przeznaczeniem do stosowania w 

Chorobie Leśniowskiego Crohna posiadający refundację na 2 lata (program B 32)?  

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga złożenia oferty na Infliximab  z przeznaczeniem do stosowania we 

Wrzodziejącym Zapaleniu Jelita Grubego posiadający refundację na 1 rok (program B 55) oraz 

Infliximab z przeznaczeniem do stosowania w Chorobie Leśniowskiego Crohna posiadający 

refundację na 2 lata (program B 32). 
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5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 1 poz. 3 oraz 4 tj. produktu 

leczniczego Bevacizumab? Prośbę swą motywujemy tym, iż Roche Polska Sp. z o.o. jest 

wyłącznym dystrybutorem ww. leku. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych powyżej pozycji.  

 

6. poz. 5,6,8,10,12,14,15: Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Podział zadania 

zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych powyżej pozycji.  

  

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 1 poz. 1 i poz. 2, ze względu na 

możliwe problemy z dostępnością oraz brak stosownych zamienników ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych powyżej pozycji.  

 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 1 poz. 3 i poz. 4, ze względu na 

brak dostępności w ogólnej dystrybucji oraz brak stosownych zamienników ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych powyżej pozycji.  

 

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w części nr 1 poz. 10 na wycenę preparatu Glatiramerum 20 

mg/ml, roztw.do wstrz., 28 amp-strzyk. ? 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie prawidłowej ilości opakowań, 

jaką należy wycenić. 

Odpowiedź: 
W części nr 1 poz. 10 należy wycenić preparat odpowiadający opisowi przedmiotu zamówienia. Po 

stronie Wykonawcy leży obowiązek zaoferowania produktu zgodnego z opisem. 

 

10. Czy Zamawiający wymaga, aby lek Infliximab w części nr 1 poz. 12 był zarejestrowany i 

refundowany w programach lekowych B.32 (Leczenie Choroby Leśniowskiego Crohna) oraz 

B.55 (Leczenie pacjentów z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego)? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga aby lek Infliximab w części nr 1 poz. 12 był zarejestrowany  

i refundowany w programach lekowych B.32 (Leczenie Choroby Leśniowskiego Crohna) oraz B.55 

(Leczenie pacjentów z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego. 

 

Dotyczy części nr 10 i 11 

11. Czy w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi ustaleniami wynikającymi z 

zapisów właściwego dla danego produktu instrumentu dzielenia ryzyka (IDR), o 

którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 7) oraz ust. 5 pkt 2) i pkt 5) ustawy z dnia 12 maja 

2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, stanowiącego załącznik do decyzji o 

refundacji, Zamawiający dopuszcza obniżenie ceny w trakcie realizacji umowy 

poprzez faktury korygujące wystawiane przez Wykonawcę lub sprzedaż po niższej 

cenie ?  

Wykonawca zamówienia publicznego zapewnia, że zaoferowane produkty pochodzą z 

kanału dystrybucyjnego podmiotu, na który decyzja refundacyjna została wydana. 

Odpowiedź: 
Zamawiający przewidział zmiany cen w §12 wzoru umowy. Obniżenie ceny wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy.  
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Dotyczy wzoru umowy 

12. §1 ust. 1 projektu umowy: Czy Zamawiający dopuści składanie zamówień na formularzach 

Wykonawcy dla asortymentu zawartego w części Nr 17?  

Wzory formularzy: zamówienia i oświadczenia świadczeniodawcy w załączeniu  

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień na załącznikach Wykonawcy jeżeli zostanie 

realizatorem zamówienia. 

  

13. §2 ust. 1 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówień w ciągu 

,,48 godzin” licząc od chwili otrzymania zamówienia (faksem, e-mail) dla asortymentu 

zawartego w części Nr 17?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia §2 ust. 1 projektu umowy. 

 

14. §2 ust. 2 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji 

zamówień typu: ,,na cito” w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania 

zamówienia (faksem lub e-mailem) od Zamawiającego dla asortymentu zawartego w części 

Nr 17?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia §2 ust. 2 projektu umowy. 

 
15. §7 ust. 2 projektu umowy: Czy Zamawiający zaakceptuje termin ważności dostarczanych 

leków równy minimum połowie maksymalnego terminu ważności dla asortymentu zawartego 

w części Nr 17?  (tj. 12-u miesięcy w przypadku 24 miesięcznego terminu ważności, 9-u 

miesięcy w przypadku 18 miesięcznego terminu ważności, itd. …)  

UZASADNIENIE: 

Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności 

są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. Ponadto Zamawiający przewiduje dostawy 

cykliczne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem czyli nie przewiduje konieczności dłuższego 

przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia §7 ust. 2 projektu umowy. 

 

16. §9 ust. 1 i 2 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości 

kar umownych o połowę?   i nadanie § 9 ust. 1 i 2 nowego brzmienia: 

,,1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% wartości brutto 

niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 

7,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umownej 

brutto niewykonanego zamówienia w sytuacji, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia §9 ust. 1 i 2 projektu umowy. 

 

17. § 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie § 18 umowy dodatkowego zapisu ust. 3 o 

treści: ,,Przed rozwiązaniem umowy w całości lub części Zamawiający pisemnie wezwie 

Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną powyżej zmianę wobec czego § 18 otrzymuje brzmienie: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji i na warunkach określonych 

w Art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  

z winy Wykonawcy w przypadku dwukrotnego nie dokonania dostawy, dokonania jej  nieterminowo 

lub niedostarczenia wszystkich zamówionych produktów leczniczych. 
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3. Przed rozwiązaniem umowy w całości lub części Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 

należytego wykonywania umowy. 

 

 

W wyniku powyższych wyjaśnień dokonano modyfikacji formularza cenowego i wzoru umowy, 

które zmodyfikowane zostają umieszczone wraz z przedmiotowym dokumentem na stronie 

internetowej Zamawiającego. 
 

 

 

 

Dyrektor WSS w Olsztynie 

      Irena Kierzkowska 
      (podpis osoby uprawnionej) 

 


