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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SIWZ
część II

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.

Pakiet 21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 opatrunku ze wzmocnionymi włókniną obrzeżami
z 4 stron? Opatrunek o takich parametrach znany jest użytkownikom w Państwa placówce. Pozostałe parametry
zgodne z SIWZ. 
Odp. Tak. 
Czy Zamawiający w pozycji 3 ma na myśli zapotrzebowanie 25 opakowań po 50 szt.? 
Odp. Tak.
Czy Zamawiający w pozycji 4 ma na myśli zapotrzebowanie 15 opakowań po 25 szt.?
Odp. Tak. 

Pakiet nr 22
Pyt.  1  Mając  na  względzie  zachowanie  zasad  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  podmiotów
ubiegających się  o  przedmiotowe zamówienie  publiczne  oraz  zwiększenie  konkurencyjności,  a  tym samym
możliwość uzyskania niższych wartości ofert, czy Zamawiający dokona podziału Pakietu nr 22 - na dwa osobne
podpakiety:
Pakiet nr 22 A –4% cytrynian sodu, Dializat Ci-Ca K2, Dializat Ci-Ca K4 - obecne pozycja nr 1,2 i 3;
Pakiet nr 22 B – pozostałe pozycje z obecnego pakietu nr 22?
Jeśli nie  – Jaka jest przyczyna uniemożliwiająca wydzielenie przedmiotowej pozycji?
Podział  przedmiotu  Zamówienia  pozwoli  na  wzięcie  udziału  w  postępowaniu  wykonawcom  nie  będącym
przedstawicielami firmy Fresenius Medical Care Polska S A. oraz na zaoferowanie wyrobu medycznego (w pełni
kompatybilnego  z  posiadanym  przez  Zamawiającego  aparatem  Multifiltrate)  używanego  od  lat  do  dnia
dzisiejszego przez wiele  oddziałów anestezjologii  i  intensywnej  terapii  w ośrodkach klinicznych,  szpitalach
specjalistycznych oraz w stacjach dializ na terenie całego kraju (np. SCCS w Zabrzu, Uniwersyteckie Centrum
Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).
Udzielając  odpowiedzi  na powyższe pytanie,  proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej  Izby
Odwoławczej  zgodnie  z  wyrokiem Krajowej  Izby Odwoławczej  z  dnia  22  września  2017 r.  KIO/  1910/17
( w załączeniu)   - dotyczy podziału jednolitego pakietu zawierającego m. in. dializaty i cytrynian.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części nr 4: 
1.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  do  podaży  drogą  żył  obwodowych  zawierającego  aminokwasy  66,4g,
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elektrolity, glukozę 240g, azot 10,5g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju
sojowego ( w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1560 kcal, energii całkowitej 1800 kcal, osmolarność 1360
mOsm/l  –  Olimel  N7E  1500  ml  (250  sztuk  x  1500  ml)?  Pozytywna  odpowiedź  pozwoli  na  składanie
konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego
pakietu. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części nr 13: 
1.W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 13 w pozycji 6 oraz 9 jednego preparatu zawierającego
zbilansowany  zestaw  witamin  rozpuszczalnych  w  wodzie  i  witamin  rozpuszczalnych  w  tłuszczach,
zarejestrowanego do podawania we wlewie i wstrzyknięciu ? Liofilizat zawierający 12 witamin w jednej fiolce,
który zgodnie z Chpl przez cały okres ważności może być przechowywany w temp. pokojowej. Dodatkowo
może być stosowany u pacjentów, którzy przyjmują leki  z grupy antagonistów vit  K – Cernevit  ? Prosimy
o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu Cernevit w części nr 13 w pozycji 6 oraz 9; zamiast preparatów
konfekcjonowanych w oddzielnych fiolkach (10 ml X 950 sztuk). W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy
o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.
2.Czy Zamawiający w części  nr  13 poz.  8  dopuszcza zaoferowania koncentratu organicznych pierwiastków
śladowych o składzie molowym(μmol/10 ml) Zn 153; Cu 4,7; Mn 1,0; F 50; I 1,0; Se 0,9; Mo 0,21; Cr 0,19; Fe
18  –  Nutryelt  10ml  roztworu  w  ampułce  x  600  ampuek?  W przypadku  pozytywnej  odpowiedzi  prosimy
o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.
3.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 do podaży drogą żył centralnych zawierającego aminokwasy
40g, elektrolity, glukozę 160g, azot 6,6g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju
sojowego ( w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1040 kcal, energii całkowitej 1200 kcal, osmolarność 1450
mOsm/l – Multimel N7-1000E 1000 ml (120 sztuk x 1000 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie
konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego
pakietu 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

1) Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Atracurium 10 mg/ml a 5 ml x 5 amp. w części 5 poz. 1 posiadał
zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu
w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?
Odp. Zamawiający wymaga.
2) Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Tracrium, 25 mg/2,5 ml a 5 amp. w części 7 poz. 458 posiadał zapis
w  Charakterystyce  Produktu  Leczniczego,  który  pozwala  na  przechowywanie  produktu  po  rozcieńczeniu
w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?
Odp. Zamawiający wymaga.

1) Czy Zamawiający w części nr 8, poz. 13 (Bupivacainum Spinal Heavy, 0,5% a 4 ml x 5 amp.) wymaga
zaoferowania  produktu  pakowanego  w  jałowe  blistry?  Pragniemy  nadmienić,  iż  stosowanie  sterylnych
opakowań  może  zmniejszyć  narażenie  na  potencjalne  zanieczyszczenie  czy  skażenie  podawanych  leków
anestezjologicznych,  dodatkowo  ułatwia  pracę  lekarza  anestezjologa,  który  nie  wymaga  dodatkowej  asysty
w  czasie  wykonywania  znieczulenia  i  czuje  się  pewniej  w  czasie  przygotowywania  do  znieczulenia
regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and
vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-
30).
Odp. Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 1:
Z  jakich  powodów  merytorycznych,  w  szczególności  farmakologicznych,  leczniczych  bądź  nawet
ekonomicznych Zamawiający wprowadził  w zakresie pakietu nr 7 cz.  413 wymóg " butelki  umożliwiającej
wzrokową  ocenę  płynu"?  Takie  określenie  opakowania  produktu  nie  ma  żadnego  znaczenia  dla  jego
bezpieczeństwa, skuteczności czy wreszcie – jak określono w SIWZ- dla „jakości” produktu. Każda butelka
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posiada zabezpieczenie dające możliwość stwierdzenia przypadkowego naruszenia integralności opakowania,
jak  również  zaopatrzona  jest  w  zaworowy  system  zamknięcia  Safe-T-Seal,  aktywowany  w  momencie
napełniania  parownika.  Nie  ma  zatem  możliwości  zanieczyszczenia  produktu  z  zewnątrz.  Wydaje  się  być
szczególnie  ważne  podkreślenie,  że  sewofluran  jest  wrażliwy  na  niewłaściwe  warunki  przechowywania,  tj.
zwiększona temperatura, operacja promieni słonecznych  co może powodować rozkład sewofluranu lub jego
parowanie i dyfuzję przez ścianki pojemnika. Szczególnie wrażliwe wydają się być właśnie pojemniki wykonane
z ciemnego plastiku.  Niebezpieczeństwo to  jest  więc wyższe  w przypadku pojemników półprzeźroczystych
i  łatwo  ulegających  nagrzewaniu  (ref.  Musioł  AiIT  2009).  W  przypadku  butelki  aluminiowej  nie  ma
niepożądanej  ekspozycji  sewofluranu  na  promienie  słoneczne.  Produkt  Sevoflurane  Baxter  spełnia  wymogi
i  standardy  Farmakopei  Amerykańskiej,  Europejskiej  i  wszystkich  innych  uznanych  standardów
międzynarodowych pod względem siły działania, jakości i czystości produktu.
Wskazujemy, że tak opisane warunki  jakościowe produktu są nieprawidłowo zdefiniowane i  mają charakter
pozorny.  W  ramach  postępowania,  wzrokowa  ocena  płynu  nie  wpływa  w  żaden  dający  się  uzasadnić
merytorycznie sposób na wyższość produktu,  ponadto taki  produkt może zostać zaoferowany przez jednego
producenta – Abbvie Polska sp. z o.o. , którego butelka wykonana jest z ciemnego półprzezroczystego plastiku
(ref:  Musioł  AiiT  2009)  polietylenonaftalenu  (PEN)  i  trudno  określić  czy  wpływa  to  na  bezpieczeństwo
i pozwala ocenić produkt. Niedopuszczalne  jest formułowanie opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób, żeby
charakteryzował  on  produkty  lub  usługi  dostarczane  przez  konkretnego  wykonawcę.  Dlatego  prosimy
o usunięcie wymogu " butelki umożliwiającej wzrokową ocenę płynu " i dopuszczenie do postępowania innych
wykonawców  oferujących  produkt  sewofluran  w  opakowaniu  spełniającym  najwyższe  standardy,  jakim
niewątpliwie jest opakowanie aluminiowe. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2:
Prosimy o doprecyzowanie liczby i modeli aparatów do znieczulenia, na których zamontowane będą parowniki.
Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu aparaty do znieczulenia z systemem mocowania parownika typu
auto-exclusion?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

1.  Czy  w  trosce  o  uzyskanie  najkorzystniejszych  warunków  zakupu  oraz  najwyższej  jakości  produktów
Zamawiający  w  Części  3  w  pozycji  2,3,7,8,10,11,12,20,21,22  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  produktów
w opakowaniach typu worek „Viaflo”, zmniejszający ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%
? Zaproponowane rozwiązanie umożliwia podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym.
Uzasadnienie:
Wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo zapewni Państwu podaż płynów
infuzyjnych w systemie zamknietym, co w obecnej sytuacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego znacząco
zwieksza bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów. 
Worki Viaflo wyposażone są w dwa porty, z których port do infuzji jest portem jałowym- czyli nie trzeba go
dezynfekować  przed  umieszczeniem  w  nim  kolca  aparatu  do  przetoczeń.  Port  drugi  jest  portem  do
dostrzykowania  leków i  jest  to  port,  który w procesie  produkcyjnym,  podobnie  jak cały worek opakowany
w folię  zewnętrzną  jest  sterylizowany  parowo.  W tym  miejscu  warto  podkreślić,  iż  jedynie  ze  względów
bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i placówek medycznych, zalecamy dezynfekowanie portu do iniekcji. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający w Części 3, pozycja 26 i 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.
Produkt opakowany jest w  worek Viaflo.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

3.  Czy  zamawiający  w  Części  3,  pozycja  26  i  27  wymaga  aby  płyn  wieloelektrolitowy  był  pozbawiony
cytrynianów ponieważ wlew 1 litra płynu infuzyjnego zawierającego 3mmol/l antykoagulantu cytrynianowego
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zwiąże 4,5 mmol zjonizowanego wapnia- czyli praktycznie cały wapń zjonizowanwgo osocza, co finalnie może
prowadzić do wystąpienia zaburzeń krzepnięcia?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

4.  Czy  w  trosce  o  uzyskanie  najkorzystniejszych  warunków  zakupu  oraz  najwyższej  jakości
produktów Zamawiający w Części 4 w pozycji 2,5,6,7,8,9,10,11,16,17 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów
w opakowaniach typu worek „Viaflo”, zmniejszający ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%
? Zaproponowane rozwiązanie umożliwia podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym.
Uzasadnienie:
Wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo zapewni Państwu podaż płynów
infuzyjnych w systemie zamknietym, co w obecnej sytuacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego znacząco
zwieksza bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów. 
Worki Viaflo wyposażone są w dwa porty, z których port do infuzji jest portem jałowym- czyli nie trzeba go
dezynfekować  przed  umieszczeniem  w  nim  kolca  aparatu  do  przetoczeń.  Port  drugi  jest  portem  do
dostrzykowania leków i jest to port, który w procesie produkcyjnym, podobnie jak cały worek opakowany w
folię  zewnętrzną  jest  sterylizowany  parowo.  W  tym  miejscu  warto  podkreślić,  iż  jedynie  ze  względów
bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i placówek medycznych, zalecamy dezynfekowanie portu do iniekcji. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający w Części 4, pozycja 14 i 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.
Produkt opakowany jest w worek Viaflo.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 20
1. Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydroaktywnego opatrunku piankowego   

z warstwą hydrożelu w rozmiarze 18 x 18 cm lub hydroaktywnego opatrunku piankowego w rozmiarze 
22,5 x 22,5 cm?
Odp. Tak, w rozmiarze 22,5x22,5 cm.

2. Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydroaktywnego opatrunku piankowego  
z warstwą hydrożelu w rozmiarze 12,5 x 12,5 cm lub hydroaktywnego opatrunku piankowego                
w rozmiarze 10 x 10 cm?
Odp. Tak, w rozmiarze 12,5x12,5 cm.

3. Poz. nr 6; 9- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydroaktywnego opatrunku 
piankowego z warstwą hydrożelu?
Odp. Tak. 

4. Poz. nr 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydroaktywnego opatrunku piankowego   
z warstwą hydrożelu w rozmiarze 18 x 18,5 cm?
Odp. Tak. 

5. Poz. nr 11; 13- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm?
Odp. Tak. 

6. Poz. nr 11-14- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków o takich samych 
właściwościach co Wet Active i Wet 24, które mogą pozostać w ranie do 72 h?
Odp. Tak. 

ZAPISY SIWZ
ROZDZIAŁ 10, ZŁOŻENIE OFERTY
7. Pkt.  10-  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  załączenia  wraz  z  ofertą  formularza  asortymentowo-

cenowego w formacie pdf?
Odp. Tak. 
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PROJEKT UMOWY
8. § 2, ust. 3- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostaw „ na cito” do 24

godzin  w  przypadku  zamówienia  dotyczącego  wyrobów  medycznych  (Część  20).  Prośba  nasza
motywowana jest faktem, iż nie są to produkty typu „ na ratunek” i nie zachodzi potrzeba ich dostawy
w tak krótkim terminie. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

Poniższe pytanie dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 7 poz. 250 w przedmiotowym postępowaniu:
1. W związku z tym, że nie występują produkty o stężeniu 6 mld pałeczek Lactobacillus rhamnosus na 5 ml
kropli, zwracamy się z zapytaniem czy w Części 7 poz. 250  Zamawiający miał na myśli produkt o zawartości
5 mld CFU/5 kropli (czyli 6mld CFU /6 kropli)?
Odp. Tak. 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 7 poz. 249 w przedmiotowym postępowaniu:
2.  Czy  w Części  7  poz.  249  Zamawiający dopuści  zaoferowanie  produktu ProbioDr,  zawierającego żywe,
liofilizowane  kultury  bakterii  probiotycznych  najlepiej  przebadanego  pod  względem  klinicznym  szczepu
Lactobacillus  rhamnosus  GG ATTC53103  i  Lactobacillus  helveticus  w łącznym stężeniu  2mld  CFU/  kaps,
identycznym  jak  w  produkcie  opisanym  w  SIWZ?  Zawartość  żywych  kultur  bakterii  probiotycznych
w  oferowanym  produkcie  została  potwierdzona  w  niezależnym  badaniu  wykonanym  w  NIL.  Produkt
konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę
opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).
Odp. Tak. 

3.  Czy  w Części  7  poz.  249  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  produktu  LactoDr,  zawierającego  żywe,
liofilizowane  kultury  bakterii  probiotycznych  najlepiej  przebadanego  pod  względem  klinicznym  szczepu
Lactobacillus  rhamnosus  GG  ATTC53103  w  stężeniu  6  mld  CFU/  kaps?  Produkt  konfekcjonowany
w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań
i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).
Odp. Tak. 

4.  Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  produktu  zawierającego  żywe  kultury  bakterii  probiotycznych
w formie liofilizatu?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

5.  Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  preparatu  przeznaczonego  do  stosowania  w  trakcie
antybiotykoterapii?  Brak  takiego  wskazania  ogranicza  możliwość  zastosowania  preparatu  w  warunkach
szpitalnych, w których wielu pacjentów przyjmuje antybiotyki.
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 7 poz. 406 w przedmiotowym postępowaniu:
6. Czy  w Części 7 poz. 406  Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr.,  również zawierającego
w swoim składzie 250 mg żywych kultur probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce? Produkt
konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę
opakowań  i  zaokrąglenia  uzyskanego  wyniku  w  górę).  Zawartość  żywych  kultur  probiotycznych  drożdży
w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym  w NIL.
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

1. Do treści §2 ust.4 projektu umowy. Prosimy o dopisanie do §2 ust.4 projektu umowy następującej treści: "...,
dostawy  produktów  z  krótszym  terminem  ważności  mogą  być  dopuszczone  w  wyjątkowych  sytuacjach
i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.".
Odp. Zamawiający dopuszcza taki zapis.

2. Do treści §5 ust.4 istotnych warunków umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką zawartą w art.
552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.".
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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1. Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.3 termin dostaw „na cito” z 10 godzin na 12 godzin?  Tak
określony  termin  dostawy  faworyzuje  lokalnych  dostawców  i  w  praktyce  wyklucza  z  udziału
w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale
w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz
zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia
2009 r.  (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące
miejsca  czy  sposobu jego realizacji)  składające  się  na  opis  przedmiotu  zamówienia  mogą  naruszać
konkurencję,  o której stanowi art.  29 ust.  2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez
eliminację  niektórych  wykonawców  z  możliwości  zaoferowania  swoich  usług  czy  produktów,  ale
również  w  sposób  nadmiernie  utrudniający  przygotowanie  i  złożenie  korzystnej  ekonomicznie
i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację
wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi
potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający w par. 2.7 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona
reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź
zbadania  jakościowo  wadliwego  towaru,  a  następnie  (przy  uwzględnieniu  reklamacji)  dostarczenia
towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający w par. 3.4 dopisze na końcu „pod warunkiem, że Wykonawca objęty jest tą promocją
i posiada leki w promocyjnej cenie”? Promocja producenta nie musi dotyczyć wszystkich odbiorców
i Wykonawca może nie mieć możliwości dostarczenia leków w cenach promocyjnych producenta.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 8? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są
przedmiotem  zamówienia  publicznego  w  niniejszym  postępowaniu.  Zdefiniowanie  przedmiotu
zamówienia  powoduje,  że  tylko  co  do  niego strony zawierają  umowę  objętą  obowiązkiem dostaw.
Wykonawca nie jest  w stanie zapewnić,  że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny,  tym
bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
Odp. Zamawiający wykreśli par. 8.

1. Pakiet 7 poz. 131
Czy  Zamawiający  dopuści  Dietetyczny  środek  spożywczy  wysokobiałkowy –  koncentrat  białka  w  proszku
w opakowaniu 225 g po odpowiednim przeliczeniu?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

1. Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczonego postępowania oraz mając na uwadze, że Zamawiający ma
prawo  do  przedstawienia  takiego  opisu  przedmiotu  zamówienia,  który  umożliwi  mu  otrzymanie  produktu
dostosowanego do jego potrzeb. W tym miejscu pragniemy zacytować wyrok KIO z dnia 20.10.2014 r., sygn. akt
1987/14:  „Konkurencja  w postepowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nie  jest  kategorią  absolutną
i  powołując  się  na  nią  nie  można  wymagać,  aby  zamawiający  dokonał  zakupu  usług  (lub  towarów)  nie
spełniających jego wymagań”, czy podtrzymują Państwo wymóg, aby do postępowania w części 7 – Leki różne
w pozycjach  124  oraz  437  przystępowały  Hurtownie  z  testem paskowym  kompatybilnym  z  glucometrami
Diavue To Go oraz Glucomaxx 50 pasków.
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?
zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) - o powolnym uwalnianiu –
(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu? 
Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 
Odp. Tak. 

2. Pakiet nr 2, poz. Nr 5 – czy Zamawiający ma na myśli plastry w dawce 50 mcg/h ? 
Odp. Tak.
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3. Pakiet nr 7, poz. Nr 7 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  dostępnego Acidum Ascorbicum
zarejestrowanego jako suplement diety?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
4. Pakiet nr 7, poz. Nr 34 – czy Zamawiający ma na myśli dawkę 2,5mg+2,5mg * 50 tabl?
Odp. Zamawiający wymaga 2,5mg+25mg.
5. Pakiet nr 7, poz. Nr 39,40 – czy Zamawiający wymaga leku jednego producenta?
Odp. Tak.
6. Pakiet nr 7, poz. Nr 111 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku typu Budiair, 200mcg/d,
aer.inhal.,200 daw.+inhal.z komorą inhal.?
Odp. Tak.
7.  Pakiet  nr  7,  poz.  Nr  249  –  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  produktu  typu  ProbioDr.,
kaps.twarde, 60 szt?
Odp. Tak.
8. Pakiet nr 7, poz. Nr 250 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu typu Floractin, krople,
5 ml
Odp. Tak.
9.  Pakiet nr 7, poz. Nr 251 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku typu Duphalac, 667 mg/ml,
roztw.doustny, 150 ml?
Odp. Tak. 
10. Pakiet nr 7, poz. Nr 289 –problem z dostępnością leku ( Methergin, 0,2 mg/1 ml, roztw.do wstrz.,(import
docelowy), - prosimy Zamawiającego o wydzielenie do odrębnego pakietu?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
11.  Pakiet  nr  7,  poz.  Nr  334  –  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  produktu  typu  HepaDr.,
tabl.powl., 40 szt?
Odp. Tak. 
12. Pakiet nr 7, poz. Nr 435 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku typu Terlipressini acetas
EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f?
Odp. Tak. 
13.  Pakiet  nr  7,  poz.  Nr  458  –  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  leku  typu  Atracurium
Kalceks,10mg/ml;2,5ml,roztw.d/wstrz,infuz.,5 amp?
Odp. Tak. 

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 52. Na rynku farmaceutycznym  preparaty zawierające „Ketokonazol 200 mg” mają
różne wskazania do stosowania. W związku z tym bardzo proszę o określenie, które wskazania wymaga Zama-
wiający:• właściwości przeciwgrzybiczne ; działanie obejmuje dermatofity, drożdżaki; preparat przeznaczony do
stosowania ogólnoustrojowego  (obecnie nie dostępny  w op.x10 lub x 20) czy też • wskazania do stosowania
w leczeniu endogennego zespołu Cushinga u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat. ( dostępny
w op. * 60 tab.) 
Odp. Zamawiający wymaga właściwości przeciwgrzybiczne.

Dotyczy pakietu nr 7 poz. 356. Czy Zamawiający dopuści  wycenę 20 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48
saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewo-
du Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna
dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi
negatywnej prosimy o dołączenie  uzasadnienia merytorycznego.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 7 poz. 39,40.
Czy Zamawiający wymaga, aby leki w poz.39,40  pochodziły od jednego producenta? 
Odp. Tak.

Dotyczy pakietu nr 7 poz. 329. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie
większej liczby oferentów.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 7 poz. 308. Czy Zamawiający dopuści wycenę 2 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 sa-
szetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu
Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla
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Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi nega-
tywnej prosimy o dołączenie  uzasadnienia merytorycznego.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 7 poz. 204. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./
ml.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 7 poz. 355. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Jest to preparat sprowadzany
w ramach jednorazowego pozwolenia MZ i są problemy z jego dostępnością.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 7 poz. 110. Czy Zamawiający Wyrazi zgodę na wycenę preparatu który zgodnie z CHPL
w swoim składzie zawiera: 100 mg pirydoksyny chlorowodorku (witamina B6), 100 mg tiaminy chlorowodorku
(witamina B1), 1 mg cyjanokobalaminy (witamina B12), 20 mg lidokainy chlorowodorku. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy  pakietu  nr  10  poz.  4.  czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  Tetanus  Gamma,  250  IU/1ml,  roztw.d/
wstrz.dom,1a-strzyk(Zg.MZ), który jest lekiem sprowadzonym na jednorazowe pozwolenie MZ i nie posiada
karty charakterystyki jedynie stosowny dokument dopuszczający do obrotu na terenie Polski ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zapytania do części I poz. 47
1.„Czy  Zamawiający  -  mając  na  względzie  bezpieczeństwo  pacjentów –  wymaga,  aby  oferowany  produkt
(zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”
Odp. Tak.

„Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  oferowany  produkt  posiadał  zarejestrowane  wskazania  w  leczeniu
i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”
Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana
wyłącznie w w/w wskazaniach.
Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać
użyte,  niedopuszczalna jest  zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne,  które  nie  posiadają
rejestracji  w  danym wskazaniu.  Działanie  tego  rodzaju  należy  identyfikować  z  eksperymentem leczniczym
w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011
r. Nr 277 poz. 1634
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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