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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym zgodnie z art.275 ust.1.ustawy Pzp   na :” Dostawę leków ” 

 

 Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce informuje, że w dniu 

12.08.2021r  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.  

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 135ust.2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U z 2021 poz.1129 ze zm.)  

 

Treść zapytania:  
 

Pytanie 1  – dotyczy poz. nr 73 formularza asortymentowo-cenowego  

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  11ml (11g)? .Sterylny żel lubrykacyjny z lidokainą Lubragel 11 ml 25 szt. 

Odpowiedź zamawiającego : Tak zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu 

równoważnego i wycenę powyższego preparatu  

 

2. Pytanie 2 - dotyczy przedmiotu zamówienia – pozycje nr 414 i 415  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 414 i 415 (Xeplion) do 

oddzielnego zadania, co pozwoli nam - przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w 

Polsce i zarazem dystrybutorowi tego leku, złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu 

Odpowiedź zamawiającego :  zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 414 i 

415(Xeplon) do oddzielnego zadania z uwagi na niewielkie ilości opakowań oraz ze 

względów techniczno-organizacyjnych 

 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1: 

 

1. Dotyczy Pkt. 3 Formularza ofertowego oraz Rozdz. IV pkt. 11 SWZ - termin dostawy  

Czy z uwagi na fakt, że wymienione produkty lecznicze w pozycjach nr 414 i 415 nie są 

lekami na tzw. „ratunek” i nie wymagają dostaw na drugi dzień po złożeniu zamówienia, ze 



względu na specyfikę i konieczność planowania podania z wyprzedzeniem, Zamawiający 

wydłuży termin dostawy do 48 godzin dla pozycji nr 414 i 415? 

 

Obecny zapis wprowadza nieproporcjonalne ograniczenie w stosunku do obiektywnych 

potrzeb Zamawiającego. 

 

2. Dotyczy Formularza cenowego oraz Rozdz. IV pkt. 12 SWZ – termin ważności 

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie minimalnego terminu ważności dostarczanych 

produktów leczniczych do 6 miesięcy dla pozycji nr 414 i 415? 

Biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywnie, zgodne z 

bieżącym zapotrzebowaniem i Szpital nie buduje sobie zapasów, 6 miesięczny termin 

ważności wydaje się być wystarczający.  

Jeśli nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dostarczenia produktów z terminem 

ważności krótszym niż wymagany za uprzednią zgodą Zamawiającego? 

 

 

3. Dotyczy zapisów umowy 

Proszę o potwierdzenie, iż w razie wystąpienia takich okoliczności jak wstrzymanie lub 

wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

oraz zaprzestanie produkcji, skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez 

Wykonawcę, przy jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez 

Wykonawcę towaru równoważnego/odpowiednika, nastąpi rozwiązanie umowy za 

porozumieniem stron (bez naliczenia kar umownych) w zakresie w/w produktu z uwagi na 

niemożność spełnienia świadczenia zgodnie z przepisami KC?  

Zaoferowanie produktu zamiennego jest możliwe tylko w sytuacji posiadania przez 

wykonawcę produktu leczniczego zamiennego danego producenta, do którego obrotu jest 

upoważniony na podstawie koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. Niemożliwy i 

niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa jest obrót produktami leczniczymi, na które 

wykonawca nie posiada koncesji 

Odpowiedź zamawiającego : Zapisy ujęte w projekcie umowy zabezpieczają interesy 

Zamawiającego jak i Wykonawcy w pełnym zakresie obie strony 

 

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu 

 Bogdan Nawrocki 


