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Dot. SPZOZ/ZP/PN/382/28/2019

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Odpowiedzi na pytania

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę leków, opatrunków leczniczych, płynów do
dializ, płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia”.

1. Część nr 6 Leki różne I Pozycja 324 
Czy Zamawiający  zaakceptuje  preparat  typu Rectanal  150 ml  wlewka  doodbytnicza?  sodu diwodorofosforan
jednowodny (Natrii dihydrophosphas monohydricus) 14 g; disodu fosforan dwunastowodny (Dinatrii phosphas
dodecahydricus) 5 g / 100 ml Opakowania zbiorcze – karton x 20 butelek LZ – w przeliczeniu na opakowania
jednostkowe.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dotyczy: SPZOZ/ZP/PN/382/28/2019 część6 pozycja 175 termin składania ofert: 15.01.2020
Czy Zamawiający w pozycji 175 częś 6 do postępowania opatrunek hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach
5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do
tamowania  krwawień,  nie  wymagający mocnego ucisku,  zdolność do absorpcji  płynów w kontakcie  z  krwią
wynosi 2500% jego własnej wagi?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 175 z części 6 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. Pytanie nr 1
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
w Pakiecie  nr  3  w pozycji  nr   2,3,7,8,10,11,12,20,21,22 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym
w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:
• zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń
związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania,  czyli
wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta 
• redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów,
również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
• worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed
mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją 
• koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
• składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej  powierzchni  magazynowej,
ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca?
Powyższa  modyfikacja  umożliwi  przystąpienie  do  postępowania  większej  liczbie  oferentów,  co  pozwoli
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Zamawiającemu na uzyskanie  korzystniejszej  oferty cenowej.  W przypadku pozytywnej  odpowiedzi  prosimy
o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Pytanie nr 2
Czy w Pakiecie  nr  3  w poz.  nr  15 Zamawiający  miał  na  myśli  Mannitol  15% w opakowaniu  typu worek?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

5. Pytanie nr 3
Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  nr  3  w  pozycji  nr  26,27  dopuści  płyn  wieloelektrolitowy  o  takim  samym
zastosowaniu klinicznym zawierający jony Na,Cl,K, Mg, ale pozbawiony jonów wapnia (Ca),  w opakowaniu
typu worek z dwoma portami?
Uzasadnienie:
Formuła pozbawiona wapnia  daje  możliwość zastosowania  z lekami,  do których wiąze się wapń i  ogranicza
wówczas ich skuteczność oraz daje możliwość zastosowania z preparatami krwi.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. Pytanie nr 4
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w
Pakiecie nr 4 w pozycji nr  2,5,6,7,8,16,17
preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:
• zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń
związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania,  czyli
wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta 
• redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów,
również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
• worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed
mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją 
• koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
• składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej  powierzchni  magazynowej,
ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca?

Powyższa  modyfikacja  umożliwi  przystąpienie  do  postępowania  większej  liczbie  oferentów,  co  pozwoli
Zamawiającemu na uzyskanie  korzystniejszej  oferty cenowej.  W przypadku pozytywnej  odpowiedzi  prosimy
o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

7. Pytanie nr 5
Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  nr  4  w  pozycji  nr  14,15  dopuści  płyn  wieloelektrolitowy  o  takim  samym
zastosowaniu klinicznym zawierający jony Na,Cl,K, Mg, ale pozbawiony jonów wapnia (Ca),  w opakowaniu
typu worek z dwoma portami?
Uzasadnienie: 
Formuła pozbawiona wapnia daje możliwość zastosowania z lekami, do których wiąze się wapń      i ogranicza
wówczas ich skuteczność oraz daje możliwość zastosowania z preparatami krwi.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

8. Pozycje nr: 205, 301, 367, 461, 465, 480 są dostępne w sprzedaży jedynie w ramach importu docelowego – czy
Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leków czasowo dopuszczonych do obrotu?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

9. Pozycje: 163, 216, 223, 368, 371, 396 – koniec dopuszczenia do obrotu – czy Zamawiający wyrazi zgodę na
wykreślenie pozycji z pakietu?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
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10. Poz. 7 – czy Zamawiający zezwoli na wycenę suplementu diety? Obecnie brak dostępności innej formy
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

11. Poz. 31 – proszę o wskazanie dawki i objętości
Odp. 30 mg/5 ml a 100 ml.

12. Poz. 34 – proszę o wskazanie dawki
Odp. 2,5 mg + 25 mg (amiloridum + hydrochlorothiazidum) 

13. Poz. 93 – suplement w dawce 400, 600 lub 800mg – którą dawkę wycenić?
Odp. 400 j. m. 

14. Poz. 109 – czy Zamawiający ma na myśli dawkę 1000 mcg/2ml??
Odp. Tak. 

15. Poz. 123 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę żelu? Tylko taka forma jest dostępna
Odp. Tak. 

16. Poz. 167 – Czy Zamawiający miał na myśli dawkę 80 mg jonów w 1 tabletce?
Odp. Tak. Zgodnie z SIWZ. 

17. Poz. 209 – czy Zamawiający miał na myśli dawkę 250mg/5ml?
Odp. Tak. 

18. Poz. 214 – czy Zamawiający miał na myśli dawkę 100j.m./ml? Nie ma rejestracji dawki 40j.m.
Odp. Tak. 

19. poz. 217 - czy Zamawiający miał na myśli dawkę 100j.m./ml? Nie ma rejestracji dawki 40j.m.
Odp. Tak. 

20. poz. 240 – należy wycenić pojemność ampułki 1ml czy 5ml?
Odp. 1 ml. Zgodnie z SIWZ. 

21. poz. 256 – pozycja dostępna jedynie w formie suplementu diety. Czy zamawiający zezwoli na wycenę
suplementu diety Floractin krople 5ml?
Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

22. poz. 257 – czy Zamawiający miał na myśli dawkę 9,75/15ml?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

23. Poz. 297 – czy Zamawiający miał na myśli dawkę 2500mg/5ml?
Odp. Tak. 

24. Poz. 346 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę dawki 100mg + 30 mg?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

25. Poz. 351 – obecnie dostępny lek to tylko Nasivin Baby, który Zamawiający umieścił również w pozycji 352 –
czy Zamawiający wykreśli tę pozycję z pakietu, czy należy w obu pozycjach wycenić Nasivin Baby 5ml?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie.

26. Poz. 354 – proszę o wskazanie dawki
Odp. 10 000 j. m.

27. Poz. 363 – czy Zamawiający miał na myśli objętość 50ml czy 100ml?
Odp. 100 ml

28. Poz. 416 – czy Zamawiający miał na myśli objętość ampułki 5 czy 10 ml?
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Odp. 5 ml

29. Poz. 475 – czy Zamawiający miał na myśli dawkę 25mg/2,5ml czy 50mg/5ml?
Odp. 25 mg/2,5 ml
30. Dotyczy pakietu 13
W trosce  o  uzyskanie  najkorzystniejszych warunków zakupu i  sprostanie  wymaganiom Zamawiającego,  czy
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 13 w pozycji nr 13 produktu o takim samym zastosowaniu
klinicznym,  worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 56,9g, elektrolity, glukozę 110g, azot 9g oraz
emulsję  tłuszczową,  która  jest  związkiem oleju  z  oliwek  oraz  oleju  sojowego  (  w  stosunku  80/20),  energii
całkowitej 1070 kcal – Olimel N9E 1000ml ?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

W trosce  o  uzyskanie  najkorzystniejszych warunków zakupu i  sprostanie  wymaganiom Zamawiającego,  czy
Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dostarczenie  w  części  nr  13  w  pozycji  nr  12   produktu  o  takim  samym
zastosowaniu klinicznym,  worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 75,9g, elektrolity, glukozę 73,3g,
azot 12g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20),
energii całkowitej 950 kcal – Olimel N12E 1000ml ?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

W trosce  o  uzyskanie  najkorzystniejszych warunków zakupu i  sprostanie  wymaganiom Zamawiającego,  czy
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 13 w pozycji nr 8 produktu o takim samym zastosowaniu
klinicznym,  zbilansowanego  roztworu   zawierającego  9  pierwiastków  śladowych,  charakteryzujący  się
zwiększoną  zawartościć  cynku,  zmniejszoną  zawartością  miedzi,  w  którym  pierwiastki  śladowe  wystepują
w postaci stabilnych soli organicznych -  Nutryelt, 10ml roztworu w ampułce ? 
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

W trosce  o  uzyskanie  najkorzystniejszych warunków zakupu i  sprostanie  wymaganiom Zamawiającego,  czy
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 13 w pozycji nr 3  produktu o takim samym zastosowaniu
klinicznym, Clinoleic 20% ( związek oleju z oliwek oraz oleju sojowego w stosunku 80/20) 500ml?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu
Odp. Zgodnie z SIWZ.

BXCE0135874
W trosce  o  uzyskanie  najkorzystniejszych warunków zakupu i  sprostanie  wymaganiom Zamawiającego,  czy
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 4 w pozycji nr 18 produktu o takim samym zastosowaniu
klinicznym,  worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 56,9g, elektrolity, glukozę 110g, azot 9g oraz
emulsję  tłuszczową,  która  jest  związkiem oleju  z  oliwek  oraz  oleju  sojowego  (  w  stosunku  80/20),  energii
całkowitej 1070 kcal – Olimel N9E 1000ml ?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający  informuje,  że  treść  powyższych  odpowiedzi  stanowi  zgodnie  z  art.  38  ust.  4  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych  zmianę  treści  SIWZ  i  jest  wiążąca  dla  wszystkich  uczestników  biorących  udział
w przedmiotowym postępowaniu. 

Sporządziła: 
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