
 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków Sekretariat: tel./fax. (12) 619-86-01/10, e-mail: info@dzieciecyszpital.pl 

Konto: Pekao SA, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 

Kraków, 14 października2013r. 

 

wg rozdzielnika 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-30/13 

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa immunoglobulin ". 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z 

późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:  

 

Pytanie 1 

Zapytanie nr 1  dotyczy pakietu nr 1 poz nr 1 

 

L.p. Nazwa leku postać dawka, opakowanie j.m. gramy 

1. 

Immunoglobulina ludzka normalna pasteryzowana roztwór 50 mg/ml zawierającaIgG=lub 

>95 % , IgA = lub < 2,5 mg/ml nie zawierające sacharozy/którą można stosować w 

chorobie Kawasaki/pakowane po10g, 5g, i 2,5g 

Gram 2000 

Czy Zamawiający dopuści 5% roztwór immunoglobuliny ludzkiej o zawartości IgG powyżej 95%, IgA poniżej 

0,05mg/ml(średni poziom 0,0043mg/ml), obojętny stabilizator maltoza? Dostępne dawki: 2,5g/50ml; 

5g/100ml; 10g/200ml? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  

 

Pytanie 2 

Zapytanie nr 2  dotyczy pakietu nr 1 poz nr 1 

 

L.p. Nazwa leku postać dawka, opakowanie j.m. gramy 

1. 

Immunoglobulina ludzka normalna pasteryzowana roztwór 50 mg/ml zawierającaIgG=lub 

>95 % , IgA = lub < 2,5 mg/ml nie zawierające sacharozy/którą można stosować w 

chorobie Kawasaki/pakowane po10g, 5g, i 2,5g 

Gram 2000 

 

Czy Zamawiający wymaga aby oferowana immunoglobulina posiadała bardzo niski poziom IgA poniżej 

0,05mg/ml? Według doniesień literaturowych to właśnie wysoki poziom IgA odpowiada za większość działań 

niepożądanych.? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki poziom IgA ale nie wymaga.   
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Pytanie 3 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, 

m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic 

zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust.1 

/in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 

ust.2 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu, jednakże 

uwzględniając argumentacje Wykonawcy, modyfikuje treść §1 nadając mu nowe brzmienie: 

„1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania Zamawiającemu  immunoglobulin zwanych 

dalej „towarem”, według asortymentu oraz po cenach określonych w załączniku do niniejszej umowy, 

stanowiącego formularz cenowy Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o zamówienie 

publiczne, stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

2. Ilość podana w załączniku, o którym mowa w ust. 1 może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania 

umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości określonej w załączniku, w przypadku zmniejszenia lub 

zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie 

stanowi zamiany umowy na podstawie  art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.„ 

 

Pytanie 4 

Prosimy o rozszerzenie zapisu §7 ust.1 pkt 2) projektu umowy poprzez zapis wskazujący jednoznacznie na to, 

iż kara będzie naliczana od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia: "...w wysokości 5% wartości 

brutto niedostarczonego w terminie towaru...". Nadmieniamy, że opóźnienie może dotyczyć niewielkiej części 

zamówienia (np. 5%) i nieuzasadnionym jest karanie wykonawcy za część zamówienia dostarczoną terminowo.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż sytuacja opisana powyżej dotyczy §5 ust. 1. Zamawiający wyraża 

zgodę aby §5  ust. 2 otrzymał nowe brzmienie: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 5% 

wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie z uwzględnieniem 

ust. 2. „ 

Konsekwentnie Zamawiający zmienia zapis §5 ust. 2 nadając mu nowe brzmienie: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego w 

terminie towaru, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli opóźnienie będzie 

trwało dłużej niż 3 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na 

pełnowartościowy, o którym mowa w  §8 ust. 3.” 

 

 

Pytanie 5 

Do treści §7 ust.7 projektu umowy. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "... zostaną potrącone koszty 

zakupu towaru..."? Czy chodzi o pokrycie różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z zawartej umowy a ceną 

jaką Zamawiający zapłacił w przypadku nabycia zastępczego? Nadmieniamy, że w świetle obowiązującego 

prawa uprawnienie do nabycia zastępczego z pokryciem kosztów (a nie różnicy w cenie) może nastąpić tylko w 

przypadku jeśli kupujący wcześniej zapłacił za towar sprzedawcy, który był zobowiązany do dostawy tego 

towaru. W przypadku kiedy kupujący nie spełnił wcześniej świadczenia pieniężnego możliwe jest jedynie 

pokrycie różnicy w cenie oraz ewentualnych kosztów dodatkowych związanych bezpośrednio z realizacją 

zamówienia (np. koszty transportu). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż sytuacja opisana powyżej dotyczy §5 ust. 4. Zamawiający wyraża 

zgodę aby §5  ust. 2 otrzymał nowe brzmienie: 

„W przypadku gdy towar nie zostanie dostarczony w terminie 3 dni licząc od dnia uzgodnionego jako dzień 

dostawy, Zamawiający może zamówić towar u innego Wykonawcy. W takim przypadku z wynagrodzenia 

Wykonawcy zostanie potrącona  różnica pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami 

towarów zakupionych u innego Wykonawcy.”  

 

 

Pytanie 6 

Czy zamawiający wymaga aby oferowana w pakiecie nr 1 immunoglobulina ludzka normalna była dostępna 

zarówno w formie 5% roztworu (2,5g/50ml, 5g/100ml, 10g/200ml) jak  

i 10% (2g/20ml, 5g/50ml, 10g/100ml, 20g/200ml) ? 

Takie rozszerzenie pozwoli zamawiającemu na zakup preparatu umożliwiającego zoptymalizowanie leczenia 
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do indywidualnych potrzeb pacjenta. Możliwość zastosowania roztworu 10% pozwala na skrócenie czasu 

wlewu średnio o połowę co pozwala zaoszczędzić czas pracy lekarza i pielęgniarki oraz podwyższa komfort 

leczenia pacjenta  redukując niezbędny czas potrzebny do injekcji dożylnej, jak i również o połowę zmniejsza 

obciążenie płynami.  

Ponadto stosowanie roztworu 10%, a zatem obniżenie o połowę objętości podawanej immunoglobuliny jest 

szczególnie istotne u pacjentów gdzie wymagane są wysokie dawki terapeutyczne, jak i np. u pacjentów z 

przewlekłą niewydolnością nerek, czy serca. 

Odpowiedź: Nie 
 

Pytanie 7 

Liczne publikacje naukowe, jak i również raporty publikowane przez EMA wskazują jednoznacznie na ścisły 

związek pomiędzy stosowaniem w preparatach immunoglobulin stabilizatorów opartych na aminokwasach, lub 

pochodnych aminokwasów a wzrostem częstotliwości występowania działań niepożądanych o charakterze 

hemolizy. Zależność taka związana jest z niskim pH immunoglobulin stabilizowanych aminokwasami, lub ich 

pochodnymi. Na wystąpienie hemolizy po zastosowaniu wyżej opisanych immunoglobulin szczególnie 

narażeni są pacjenci z grupą krwi A, AB  

i B, a także pacjenci których wskazania do stosowania immunoglobulin wymagają dawki powyżej 1g/kg m.c. 

Czy w związku z powyższym zamawiający wymaga aby oferowana immunoglobulina  

w pakiecie nr 1 nie posiadała  w swoim składzie stabilizatora będącego aminokwasem, lub jego pochodną? 

Odpowiedź: Nie 
 

Pytanie 8 

Czy w przypadku zaoferowania immunoglobuliny 10% w formie roztworu, Zamawiający będzie wymagał aby 

immunoglobulina w pakiecie nr 1 posiadała dużą prędkość przetaczania co najmniej 7,2ml/kg m.c./h. poprzez 

co skraca czas pracy lekarza i pielęgniarki oraz podwyższa komfort leczenia pacjenta redukując niezbędny czas 

potrzebny do iniekcji dożylnej. W przypadku statystycznego pacjenta o wadze 65-70 kg czas podaży może 

zostać skrócony nawet dwukrotnie. 

Odpowiedź: Z uwagi na dopowiedz dot. pytania 8 pytanie jest bezprzedmiotowe.  
 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część 

SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 


