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Kraków, 18 czerwca 2014 r. 

 
   Dotyczy:  postępowania na „Dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia”. Post. nr A.I.271-77/14. 

  

 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 
A.I.271-77/14 

 

 

 

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

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

1. Pytanie: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z uwagi na nagromadzenie 

w tym okresie postępowań przetargowych i wypadający dzień wolny od pracy (19.06.14 r.) 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert (zgodnie z poniższą 

informacją). 

 

2. Pytanie: 

Czy zamawiający wymaga, aby w pak. 3 poz 9 i 10 lek posiadał możliwość podania w skojarzeniu 

z antybiotykami amino glikozydowymi i możliwość rozpuszczania i rozcieńczania za pomocą Solutio 

Ringera? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, aby lek z pakietu 3 (poz. 9 i 10) posiadał możliwość podania 

w skojarzeniu z antybiotykami aminoglikozydowymi i możliwość rozpuszczania za pomocą 

Solutio Ringeri. 

 

3. Pytanie: 

Czy Zamawiający w pakiecie 1, w pozycji 114 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 szeregiemczynników. 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: 

Zamawiający wraża zgodę.  

Wykonawca wskazuje w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-

cenowa) produkt równoważny – krótka informacja. 
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4. Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 114 z pakietu 1 i utworzenie oddzielnego 

pakietu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

W związku z wydzieleniem pozycji 114 z części 1 zamówienia, Zamawiający dokonuje 

następujących modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ): 

 

I. 

Pkt 5.1. SIWZ przyjmuje nowe brzmienie: 

„Zamówienie składa się z 12 części: 

Część 1: Produkty lecznicze różnych grup terapeutycznych, surowce do receptury, wyroby medyczne, 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia. 

Część 2: Produkty lecznicze stosowane w znieczuleniu. 

Część 3: Produkty lecznicze różnych grup terapeutycznych. 

Część 4: Produkty lecznicze różnych grup terapeutycznych. 

Część 5: Produkty lecznicze różnych grup terapeutycznych. 

Część 6: Produkty lecznicze różnych grup terapeutycznych. 

Część 7: Produkty lecznicze różnych grup terapeutycznych. 

Część 8: Drobnocząsteczkowe pochodne heparyny. 

Część 9: Drobnocząsteczkowe pochodne heparyny. 

Część 10: Drobnocząsteczkowe pochodne heparyny. 

Część 11: Produkty lecznicze różnych grup terapeutycznych. 

Część 12: Produkt lecznicze różnych grup terapeutycznych  

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.” 

 

II. 

Pkt 4.7. SIWZ oraz § 2 ust. 5 wzoru umowy przyjmują brzmienie: 

 „Wymagany termin wykonania całego zamówienia:  

• Części zamówienia od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 12 - sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje zamówienia. W zakresie 

części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 dostawy będą realizowane najwcześniej od dnia 13 sierpnia 2014 r.  

• Części zamówienia od 8, 9 oraz 10 - sukcesywnie w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do 

wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje zamówienia. W zakresie części 8, 9, 10 

dostawy będą realizowane najwcześniej od dnia 1 sierpnia 2014 r. 

• Część 11 zamówienia - sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania 

środków finansowych przeznaczonych na realizacje zamówienia. W zakresie części 11 dostawy będą 

realizowane najwcześniej od dnia 13 lipca 2014 r.”. 

 

III. 

Pkt 15. SIWZ przyjmuje brzmienie: 

„Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 

Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 24 czerwca 2014 r. godz. 10:00  na adres: Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, 

w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7
30

 – 15
00

. Zamawiający zwróci ofertę, która została 

złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2014 r. o godz. 10:15 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój 

nr 10. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące cen”. 
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IV. 

Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) przyjmuje nowe brzmienie – stanowi załącznik do 

udzielonych odpowiedzi. 

Wykonawcy mają obowiązek wraz z ofertą złożyć Formularz oferty w brzmieniu poprawionym przez 

Zamawiającego (w szczególności jeśli składają ofertę na część 1 lub 12 zamówienia). 

 

V. 

Załącznik do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa) przyjmuje nowe 

brzmienie w części 1 zamówienia. 

Wykonawcy (składający ofertę na cześć 1 zamówienia) mają obowiązek wraz z ofertą złożyć załącznik 

do wzoru umowy dla części 1 zamówienia - w brzmieniu poprawionym przez Zamawiającego. 

 

VI. 

Zamawiający sporządził nowy załącznik do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-

cenowa) dla części 12 zamówienia (część nowa zamówienia wyodrębniona w wyniku udzielonej 

odpowiedzi). 

Wykonawcy (składający ofertę na cześć 12 zamówienia) mają obowiązek wraz z ofertą złożyć załącznik 

do wzoru umowy dla części 12 zamówienia – zgodnie z pkt 7.6. SIWZ. 

 

Zmiana terminu składania ofert została opublikowana w BZP (UZP) dniu 18 czerwca 2014 r. pod 

numerem: 131493-2014. 

 

 

 

Załącznik: 

- poprawiony załącznik do wzoru umowy  

  w części 1 zamówienia 

- nowy załącznik dla części 12 zamówienia 

- poprawiony Formularz oferty 

                            

  
 

        Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                       mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  
 


