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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SIWZ
część I

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. Pytanie 1  – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na
tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Pytanie 2 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów
itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy
podać  pełne  ilości  opakowań  zaokrąglone  w  górę,  czy  ilość  opakowań  przeliczyć  do  dwóch  miejsc  po
przecinku)?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Należy podać ilości opakowań zaokrąglone w górę.

3.  Pytanie  3  - Prosimy  o  podanie,  w  jaki  sposób  prawidłowo  przeliczyć  ilość   opakowań  handlowych
w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów
itp.),  niż  umieszczone  w SIWZ;  a  także  w przypadku,  gdy wycena  innych opakowań leków spełniających
właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań
zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odp. Należy podać ilości opakowań zaokrąglone w górę.

4. Pytanie 4 – Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku
produkcji  danego  preparatu.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  podanie  ostatniej  ceny  i  informacji  pod
pakietem? 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

5.  Pytanie 5  – Czy Zamawiający dopuści  wycenę leku za opakowanie a  nie za  sztukę/  kilogram (Zgodnie
z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie
handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? 
Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto
z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

6. Pytanie 6 – Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.?
W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
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7.  Czy Zamawiający  w pozycji  54 część 8 dopuści  produkt  Citra  Lock 4% w postaci  bezigłowej  ampułki
(fiolki)x  5ml  z  systemem Luer  Slip,  Luer  Lock skuteczność  potwierdzona  wieloma badaniami  klinicznymi
w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego
ograniczając  krwawienia  (  pacjenci  z  HIT  ),  stosowany  jako  skuteczne  i  bezpieczne  rozwiązanie
przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

8.  Czy Zamawiający dopuści  produkt  o  pojemności  5  ml pakowany po 20 szt.  w kartonie  z przeliczeniem
zamawianej ilości?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

9. Dotyczy części nr 7, poz. 238
Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu
315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek?
Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. 
Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone
uwalnianie chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo
uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy.  Chroni to przed osiąganiem
nadmiernie  wysokiego miejscowego stężenia  chlorku potasu i  zmniejsza  niepożądane  działania  na  przewód
pokarmowy.
Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę
można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem […].
Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych
u pacjentów z nietolerancją laktozy. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 53 i 55 wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania typu KabiPac?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

11. Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 8 i 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania równoważnego typu
KabiClear?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

12. Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 23 i 24 miał na myśli Benelyte?
Odp. Tak, Zamawiający miał na myśli preparat Benelyte.
 
13. Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 62 i 63 dopuści Metamizol w opakowaniu typu ampułka szklana
z oranżowego szkła zapewniającym ochronę przed światłem, zgodnie z wymogiem Farmakopei Europejskiej?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 85 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Propofol w
opakowaniu typu ampułka?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

15. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 8 pozycja 85 prod. leczn. propofolum zawierającego nowoczesną
emulsję  MCT/LCT?  Ze  względu  na  słabą  rozpuszczalność  propofolu  w  wodzie,  użycie  właściwej  emulsji
tłuszczowej  jako  rozpuszczalnika  umożliwia  podawanie  dożylne  propofolu  z  uniknięciem  działań
niepożądanych. Emulsja tłuszczowa zawierająca w swoim składzie tłuszcze LCT oraz MCT  powoduje znaczne
zmniejszenie ilości wolnego propofolu w fazie wodnej emulsji. Dzięki temu propofol rozpuszczony  w takiej
emulsji tłuszczowej, podany dożylnie: zmniejsza ból podczas iniekcji, redukuje ilość podawanych lipidów.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

16. Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Paracetamol
Kabi w opakowaniu typu fiolka x 10 szt.?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
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17.  Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz.  12 wyrazi  zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Propofol
w opakowaniu typu ampułka?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

18. Pak.  12 poz. 1: Czy Zamawiający dopuszcza kompletna dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna,
zawierająca białko kazeinowe i sojowe – 3.8 g/100ml (138 g w 1000 ml ), tłuszcze 34 g w 1000 ml w tym LCT  i
ω-3  kwasy tłuszczowe z  oleju  rybnego (EPA i  DHA),  normokaloryczna  1 kcal/ml,  bezresztkowa,  o  niskiej
osmolarności 220 mOsmol/l, o smaku neutralnym, w opakowaniu miękkim zabezpieczonym samozasklepiającą
się membraną o objętości 500 ml. Nie zawiera glutenu, laktozy?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

19. Pak. 12 poz. 2: Czy Zamawiający dopuszcza kompletna dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna, o
wysokiej zawartości błonnika – co najmniej 1,5g/100ml (15 g - 1000ml w tym prebiotyk – inulina), zawierająca
białko kazeinowe i sojowe – 3,8 g/100ml (138g w 1000 ml),  tłuszcze (34g w 1000 ml) LCT i  ω-3 kwasy
tłuszczowe  z  oleju  rybnego  (EPA i  DHA),  normokaloryczna  1  kcal/ml,  o  osmolarności  285  mosmol/l,  w
opakowaniu  miękkim  zabezpieczonym  samozasklepiającą  się  membraną  o  objętości  500  ml.  Nie  zawiera
glutenu, laktozy?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

20. Pak. 12 poz. 3: Czy Zamawiający dopuszcza dieta doustna, bogatobiałkowa – co najmniej 10g /100 ml
białka, zawierająca białka mleka, argininę, wit C i E, hiperkaloryczna 1,5 kcal/ml, bezresztkowa, o osmolarności
do 390 mosmol/l, smakowa (smak: poziomka, orzech, wanilia, owoce leśne), w opakowaniach o objętości 200
ml, wolna od laktozy?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

21. Pak. 12 poz. 4: Czy Zamawiający dopuszcza kompletną dietę do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna
1,5 kcal/ml,  bogatobiałkowa -  20% energii  białkowej tj  75 g w 1000 ml (,  zawierająca białko kazeinowe i
serwatkowe) tłuszcze  - 58 g w 1000 ml, MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, o osmolarności 300
mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną. Nie zawiera glutenu, laktozy?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

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. 
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