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Kraków, dn. 11.07.2013r. 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU A.I. 271-15/13 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu „Dostawa produktów 

leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz 

kosmetyków na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii” – A.I. 271 – 

15/13. 

 

I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759  z późn. zmianami) 

Zamawiający informuje, że  w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od 

Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy 

poniżej: 

 

Pytanie: 

Prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany cen 

spowodowanej zmianą stawki podatki VAT. Proponujemy wprowadzenie do par. 2 punkt 2 

umowy następującego zapisu: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie 

wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian”. Biorąc powyższe pod uwagę, 

wykonawca wnosi o rozważenie przez Zamawiającego możliwości zmiany SIWZ w 

opisanym zakresie. 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu do umowy. 

 

Pytanie:  

Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć z pakietu 3 pozycje 12 i 13 i utworzyć nowy pakiet? 

Umożliwi to udział w postępowaniu większej ilości oferentów a tym samym możliwość 

uzyskania lepszej oferty. 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wymaga aby Midanium w pakiecie 1 pozycja 191, 192, 193 posiadał w 

swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów 

spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki 

czemu okres trwałości do użycia wynosi 5 lat?. 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby Midanium w pakiecie 1 pozycja 191, 192, 193 

posiadał w swoim składzie edetynian sodu. 
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Pytanie: 

Czy Zamawiający w pakiecie  1  pozycji nr 127  wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu 

równoważnego, gąbki kolagenowej gdzie 1cm² gąbki o grubości 0,5 cm zawiera 2,8mg 

kolagenu ze ścięgien końskich, impregnowanej siarczanem gentamycyny 192mg (co 

odpowiada 105,6-137,28 mg gentamycyny)  o wymiarach 12x8x0,5 cm zarejestrowanej pod 

nazwą handlową GentaFleece? 

Uzasadnienie: 

Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia  dopuszcza możliwość złożenia oferty 

tylko przez jednego producenta, co powoduje, że zapisem tym Zamawiający dyskryminuje 

inne produkty dopuszczone do obrotu, spełniające te same cele lecznicze. Zamawiający ma 

prawo opisać przedmiot zamówienia, zgodnie ze specyfiką swoich potrzeb, jednakże w 

przedmiotowym postępowaniu świadczenie zdrowotne na gąbce kolagenowej z zawartością 

gentamycyny osiągnie ten sam rezultat przy zastosowaniu jednego czy też drugiego 

konkurencyjnego wyrobu” 

Wniosek nasz podyktowany jest faktem, iż niczym istotnym nie jest uzasadnione zawężanie 

przez Zamawiającego, wprowadzenia do obrotu tego przedmiotu zamówienia, tylko poprzez 

jego rejestrację jako „produkt leczniczy”. To podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do 

obrotu decyduje o charakterze rejestracji, która to decyzja podyktowana jest szeregiem 

czynników. W tym wypadku stanowi to złożoność produktu poprzez jego cechy wyrobu 

medycznego i śladowe ilości produktu leczniczego (antybiotyk).  

Istotę produktu stanowi jego wskazanie, oraz dopuszczenie do obrotu. Przy czym bez 

znaczenia pozostaje jego wprowadzenie jako produktu leczniczego czy też wyrobu 

medycznego. Pozostawienie zapisu w stanie pierwotnym w sposób rażący narusza generalną 

zasadę uczciwej konkurencji. Postawiony wymóg dla rejestracji jako „produkt leczniczy” jest 

bez związku na wskazania dla zastosowania Gąbki z Gentamycyną. Natomiast w  pośredni 

sposób ogranicza udział wyrobów innych producentów, które mają to samo zastosowanie dla 

osiągnięcia tego samego celu zdrowotnego 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 127 z Części 1 i utworzenie 

oddzielnego pakietu? Działanie takie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej 

oferty cenowej. 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw w trybie pilnym do 

12 godzin? 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie: 

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o określenie, które produkty objęte 

niniejszym postępowaniem będą podlegały zamówieniom w trybie pilnym? 

Odpowiedź na pytanie: 

Każdy produkt objęty niniejszym postępowaniem może podlegać zamówieniu w trybie 

pilnym.  

 

 

Pytanie:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie innych wielkości opakowań preparatów niż 
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wymagane w SIWZ (celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej lub gdy na rynku 

występuje tylko opakowanie handlowe o wielkości innej, niż wymagane w SIWZ), z 

odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości i zaokrągleniem ewentualnych ułamkowych ilości 

do pełnego opakowania w górę? 

- Pak 1, poz 54 – na opakowanie x 50 szt (18 opakowań) 

- Pak 1, poz 93 – na opakowanie x 60 szt (40 opakowań) 

- Pak 1, poz 103 – na opakowanie x 60 szt (5 opakowań) 

- Pak 1, poz 104 – na opakowanie x 60 szt (10 opakowań) 

- Pak 1, poz 105 – na opakowanie x 100 szt (1 opakowanie) 

- Pak 1, poz 119 – na opakowanie x 40 szt (10 opakowań) 

- Pak 1, poz 150 i 151 – na opakowanie x 20 szt (10 opakowań) 

- Pak 1, poz 152 -  na opakowanie x 40 szt (2 opakowania) 

- Pak 1, poz 161 – na opakowanie x 10 szt (5 opakowań) 

- Pak 1, poz 185 i 186 – na opakowanie x 60 szt (5 opakowań) 

- Pak 1, poz 251 – na opakowanie x 90 szt (2 opakowania) 

- Pak 1, poz 265 – na opakowanie x 20 szt (1 opakowanie) 

- Pak 5, poz 8 – na opakowanie x 1 (600 opakowań) 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę 

wprowadzić stosowną zmianę w załączniku do umowy. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz 58 miał na myśli preparat Calcium Plisa tabletki 

musujące? 

Odpowiedź na pytanie: 

Nie, np. Calcium Polfa Łódź.  

 

Pytanie: 

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu 1, poz 59 ze względu na brak 

preparatu. Preparat dostępny na jednorazowe pozwolenie MZ. 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie: 

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu 1, poz 74 ze względu na brak 

preparatu. 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie: 

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu 1, poz 79 ze względu na 

wycofanie preparatu z obrotu. Preparat jest niedostępny. 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 1 poz. 79. Zamawiający dopuszcza 

nie wycofany zamiennik Cefobid (postać: fiolka, dawka: 1g, ilość: 50 szt.). W przypadku 

zastosowania takiego rozwiązania proszę wprowadzić stosowną zmianę w załączniku do 

umowy. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1, poz 96 preparatu w 

opakowaniu x 1 fiolka (25 opakowań), ze względu na brak preparatu w opakowaniu x 5 

ampułek? W razie braku zgody uprzejmie prosimy o wykreślenie preparatu. Preparat jest 

niedostępny. 
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Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę 

wprowadzić stosowną zmianę w załączniku do umowy. 

 

Pytanie: 

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu 1, pozycji 145 ze względu na brak możliwości 

zakupu wymaganego preparatu. 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie: 

Preparaty wymagane w Pakiecie 1, poz 226 i 227 są chwilowo niedostępne (występuje brak 

sprzedaży). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny oraz adnotacji o 

przyczynie niedostępności? 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie: 

Uprzejmie prosimy o wydzielenie lub wykreślenie z Pakietu 3, pozycji 11 ze względu na 

zakończenie produkcji. Preparat nie będzie dostępny. 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie lub wykreślenie z pakietu 3 pozycji 11. 

Zamawiający dopuszcza Syntarpen w dawce 1g w ilości 1000 szt. W przypadku zastosowania 

takiego rozwiązania proszę wprowadzić stosowną zmianę w załączniku do umowy. 

 

 

 

                                                                                           

 

                                                                                        Z poważaniem,  

                                                                                                  

 

                                                                           mgr Teresa Zalewińska-Cieślik 

                                                                                            Dyrektor                 

                                                                   Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 

 

 

 

 

 

 

 


