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Dot. SPZOZ/ZP/382/5/2022 

 

 

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego  

 

Wyjaśnienia treści SWZ 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia                                  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków, opatrunków leczniczych, 

płynów do dializ, płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia. 

 

 

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) 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. Proszę podać pełne ilości opakowań 

zaokrąglone w górę. 
 

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.: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę podać pełne ilości opakowań 

zaokrąglone w górę. 
 

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.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
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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 dopuszcza wycenę leku za opakowanie. 
 

6) Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie 

MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne. 

  Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 

       7) Pytanie do przetargu pakiet 7 pozycja 212 

  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 karmionym przez zgłębnik ponieważ zgodnie z 

 ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym 

 przez zgłębnik żołądkowy lub jelitowy. 

 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.  

8) Pakiet 14 poz. 1: Czy Zamawiający dopuszcza kompletna dieta do żywienia dojelitowego, 

 normokaloryczna, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe – 3.8 g/100ml (138 g w 1000 

ml), tłuszcze 33 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 
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9)  Pakiet 14 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 serwatkowe – 3,8 g/100ml (138g     

w 1000 ml), tłuszcze (33g 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 

 

10)  Pakiet 14 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 

 

11) Pakiet 14 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 360 mosmol/l, w worku zabezpieczonym 

samozasklepiającą się  membraną. Nie zawiera glutenu, laktozy? 
  Odp.: Zamawiający dopuszcza 

 

12)  Pakiet 14 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści dietę zgodną z opisem SWZ o osmolarności 360 

 mOsm/l ? 
  Odp.: Zamawiający dopuszcza 

 

13)  Pakiet 14 poz. 16: Czy Zamawiający dopuści dietę zgodną z opisem SWZ o osmolarności 420 

mOsm/l ? 
  Odp.: Zamawiający dopuszcza 

 

14)  Pakiet 14 poz. 18: Czy Zamawiający dopuści dietę zgodną z opisem SWZ o osmolarności 360 

mOsm/l ? 
  Odp.: Zamawiający dopuszcza 

 

15) Dotyczy pakietu nr 1 poz. 50. (1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią 

 Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał 

 stabilność  po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie  infuzji 

 dożylnej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu 

 Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość  przygotowania 

 roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 

 5% roztworu glukozy? 

  Odp.: Zamawiający wymaga 
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16) Dotyczy pakietu nr 1 poz. 54. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią 

 Charakterystyki Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego 

 roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 

 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz 

 w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji 

 dożylnej? 

  Odp.: Zamawiający wymaga 

 

17)  Dotyczy pakietu nr 1 poz. 55. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią 

 Charakterystyki Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego 

 roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 

 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz 

 w temp. 25ºC i 8 godzin w temp. 2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji 

 dożylnej? 

  Odp.: Zamawiający wymaga 

 

18)  Dotyczy pakietu nr 1 poz. 70. W związku z wstrzymaniem w obrocie prosimy o wykreślenie 

 lub wydzielenie pozycji z pakietu. 

  Odp.: Zgodnie z SWZ. Proszę podać ostatnią cenę. 

 

19)  Dotyczy pakietu nr 7 poz. 42. W związku z problemami z dostępnością prosimy o wydzielenie 

 lub wykreślenie pozycji pakietu 

  Odp.: Zgodnie z SWZ. Proszę podać ostatnią cenę. 

 

20)  Dotyczy pakietu nr 7 poz. 403. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Terlipressini 

 acetas EVER Phar,0,2mg/ml;5ml,inj,5f. Pozwoli to złożyc korzystniejszą ofertę. 

  Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

21)  Dotyczy pakietu nr 7 poz. 411. W związku z zakończoną produkcją prosimy o wykreślenie lub 

 wydzielenie pozycji z pakietu. 

Odp.: Zgodnie z SWZ. Proszę o zaoferowanie leku dopuszczonego przez 

Ministerstwo Zdrowia. 

 

22) Dotyczy pakietu nr 7 poz. 327. Czy Zamawiający dopuści  wycenę  preparatu Makrogol  74 g  

 x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie 

 Towarzystwo Endoskopii Przewodu 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. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o 

 informację, jaką ilość opakowań należy wycenić? 

  Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 
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23) Dotyczy pakietu nr 7 poz. 393. Czy Zamawiający ze względu na braki w dostepności wyrazi 

 zgode na wykreslenie pozycji w pakiecie 7. Poz.393.? 

  Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

24)  Dotyczy pakietu nr 7 poz. 108. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Budiair,200mcg/ 

 d, aer.,wziewny,200 dawek+ kom.inh.? 

  Odp.: Zamawiający dopuszcza 

 

25) Dotyczy pakietu nr 7 poz. 385. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci: 1

 ampułka proszku + 1 ampułka rozpuszczalnika? Preparat jest zarejestrowany tylko w tej 

postaci. 

  Odp.: Zamawiający dopuszcza 

 

26) Dotyczy pakietu nr 7 poz. 394. Czy Zamawiający ze względu na braki w dostepności wyrazi 

 zgode na wykreslenie pozycji? 

  Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Proszę o przeliczenie i podanie ceny za 

  100g. 

  

27)  Dotyczy pakietu nr 7 poz. 43. (1) Czy Zamawiający wymaga, aby leki w poz. 43 i 44. 

pochodziły od jednego producenta? 

 Odp.: Zamawiający wymaga 

 

28) Dotyczy pakietu nr 7 poz. 313. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego 

 w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego? 

  Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

29) Dotyczy pakietu nr 7 poz. 251. (1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 

 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie 

Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym 

 przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? (2.) 

Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry  - Fortrans) o 

składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?  

 Odp.: Zamawiający wymaga. 

 

30) Dotyczy pakietu nr 7 poz. 398. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie 

handlowej Maść pięciornikowa złożona, 20 g firmy Ziaja lub Tormentile Forte, maść, 20 

g,tuba fimy Farmina ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem 

ekonomicznym. 

 Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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31) Dotyczy pakietu nr 7 poz. 358. W związku z wstrzymaniem w obrocie prosimy o 

wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.  

 Odp.: Zamawiający wykreśla pozycję 358.  

 

32) Dotyczy pakietu nr 7 poz. 179. W związku z zakończoną produkcją prosimy o 

wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.  

  Odp.: Zamawiający wykreśla pozycję 179.  

 

33) Dotyczy pakietu nr 7 poz. 326. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. 

Jest to  preparat sprowadzany w ramach jednorazowego pozwolenia MZ i są 

problemy z jego dostępnością. 

  Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

 

34)  Dotyczy pakietu nr 7 poz. 144. W związku z brakiem w ofercie producetna prosimy o 

wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.  

 Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

35) Dotyczy pakietu nr 7 poz. 144. W związku z brakiem w ofercie producetna prosimy o  

 wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.  

 Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody . 

 

36) Dotyczy pakietu nr 7 poz. 430. W związku z problemami z dostępnością prosimy o  

 wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu. Dotyczy pakietu nr 7 poz. 430. W związku 

z problemami z dostępnością prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu. 

   Odp.: Zamawiający wykreśla pozycję 430.  

 

37) Dotyczy pakietu nr 7 poz. 430. W związku z problemami z dostępnością prosimy o 

wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu 

  Odp.: Zamawiający wykreśla pozycję.  

  

38) Dotyczy pakietu nr 8 poz. 73. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wycenę preparatu  

 Metronidazol 0.5% ,roztw.do infuz.,100 ml w opakowaniu x 40 szt z  odpowiednim 

przeliczeniem ilo ści opakowań?/W związku z tym, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania  produktu Metroni dazole 0,5% 100 ml RTU, czy tym samym oczekuje 

zaoferowania  produktu leczniczego w postaci farmaceutycznej „roztwór do infuzji”, 

do podania w postaci  powolnej infuzji dożylnej, które jest jedynym bezpiecznym 

sposobem podania metronidazolu dożylnego zarówno u do rosłych i dzieci zgodnie z 

wytycznymi podawania tego antybiotyku, oraz która jako jedyna jest zgodna z innymi 

zarejestrowanymi w procedurach unijnych postaciami farmaceutycznymi 

metronidazolu do podania dożylnego? 

 Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
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39) Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1. 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. 

 

40) Prosimy o wydzielenie preparatów: Pakiet 7 poz 264, 129 z pakietu 7.. Wskazane 

preparaty są preparatami dostępnymi w ramach importu docelowego. Wydzielenie ich do 

odrębnego pakietu umożliwi złożenie ofert większej ilości Oferentów, co zwiększy 

konkurencyjność. 

 Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

 

41) Dotyczy pakietu 7 poz 394 Czy zamawiający dopuści krem Argosulfan 20mg/g w 

nowym opakowaniu po 100gram z przeliczeniem ilości?  

 Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

42) Dotyczy pakietu 7 poz 400 Czy zamawiający dopuści preparat: 

 Szczep.p/gryp.VaxigripTetra21/22,10amp-st.z igłą? 

  Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

43) Dotyczy pakietu 20. Czy Czy zamawiający dopuszcza preparat Immunoglobulina 

ludzka  5% w opakowaniach 2,5g, 5g, 10g?  Czy zamawiający wymaga produktu w 

programach lekowych? 

 Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

44) Czy zamawiający dopuści tabletki/ kaspułki o przedłużonym uwalnianiu w : 

 - pakiet 7 poz 207, 208 

 Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

45) Dotyczy pakietu 1 poz 53. Czy zamawiający dopuści preparat w butelce? 

  Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

46) Czy zamawiający dopuści suplementy diety w : 

- Pakiet 7 poz 9? 

 Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

47) Prosimy o wydzielenie braków do oddzielnego pakiet: 

 - Pakiet 7 poz 144. 411, 348,158,179,407,260, 391,358,227,140,406 

 - pakiet 1 poz 9,14,70 

 Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

 

48) Pakiet 21. poz. 4-10 

 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy wymaga opatrunku hydrokoloidowego 

 złożonego z 3  hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny 
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 zawieszonych w macierzy polimerowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, 

 wodoodporny. 

     Odp.: Zamawiający wymaga 

  

49) Pakiet 21. poz. 15-17 

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku nowszej generacji niszczącego biofilm.  

  Odp.: Zamawiający dopuszcza 

  

50) Pakiet 21, poz. 18 

 Prosimy o wyłączenie pozycji 18 z powodu wycofania opisanych opatrunków z oferty 

 producenta. 

 Odp.: Zamawiający wykreśla pozycję 18. 

 

51)  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie łącznej ilości produktu leczniczego w 

 Części nr 6 poz. 1-5 (Enoxaparin sodium) z postaci ampułkostrzykawkowej na 

 wielodawkową postać Enoxaparin 300mg/3ml x 1 fiol. z powodu problemów z 

 dostępnością  ampułkostrzykawek na rynku? W przypadku decyzji pozytywnej 

prosimy o podanie łącznej ilości postaci wielodawkowej, którą Wykonawca powinien 

wycenić. Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do każdej fiolki zestawu do 

podawania leku: 1 MiniSpike + 10 strzykawek tuberkulinowych?  

 Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, jednakże warunkiem jest otrzymanie  

 dawek 20, 40, 60, 80 i 100 mg w momencie pojawienia się leku na rynku. 

 

52) Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy dla leku z Część 12 – Leki różne VI poz. 

19 (Phenobarbitalum) do 6 tygodni gdyż jest on sprowadzany do Polski w ramach 

procedury importu docelowego? 

 Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

53) Dotyczy Części nr 7 poz.  405  – Nie doprecyzowano o jaki rodzaj testów Accu-Chek 

chodzi.  Czy Zamawiający oczekuje testów diagnostycznych do pomiaru cukru we 

krwi Accu-Check Instant z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Testy 

pakowane po 100  a nie po 50 sztuk (2 fiolki po 50 szt. w każdym opakowaniu). 

 Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje. 

 

54) CZĘŚĆ NR 22 

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.: Zamawiający dopuszcza 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.: Zamawiający dopuszcza 12,5x12,5 cm 
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 3. Poz. nr 6; 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydroaktywnego 

 opatrunku piankowego z warstwą hydrożelu? 

  Odp.: Zamawiający dopuszcza 

 

 4. Poz. nr 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydroaktywnego opatrunku 

 piankowego z warstwą hydrożelu w rozmiarze 18 x 18,5 cm? 

  Odp.: Zamawiający dopuszcza 

 

 5. Poz. nr 10-11- 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.: Odp.: Zamawiający dopuszcza 

 

 

55.   PROJEKT UMOWY  

 § 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 22 ). 

 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. 

56.  Pakiet 1 poz. 1,2,3 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ww. pozycjach leku gotowego do użycia: 

 Amikacinum odpowiednio w pojemnościach   

Poz. 1 dawka 250 mg/100 ml x 10 but  

Poz. 1 dawka 500 mg/100 ml x 10 but  

 Poz. 1 dawka 1000 mg/100 ml x 10 but ?  

  Odp.: Zamawiający dopuszcza 

 

57. Pakiet 4 poz. 20 

 Zwracamy się do Zamawiający z prośba o wydzielenie ww pozycji do oddzielnego pakietu.   

  Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

 

58.  Pakiet 4 poz. 21 

 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający ww pozycji oczekuje zaoferowania 

 trójkomorowy worek do żywienia pozajelitowego o parametrach standardu: Omegaflex Peri 

 1250 ml  x 5 szt. w opakowaniu? 

  Odp.: Tak. Zamawiający oczekuje. 

59. Pakiet 14 poz. 1, 2, i 4 , 8 , 10 , 12, 19 

 Czy zamawiający dopuści  

• w pozycji 1 i 2 preparat o zawartości węglowodanów 14 g o pozostałych parametrach zgodnie 

z SIWZ w opakowaniu typu butelka 500 ml oraz  

• w pozycji 4 preparat o zawartości węglowodanów 19 g o pozostałych parametrach zgodnie z 

SIWZ w opakowaniu typu butelka 500 ml 

• w pozycji 8 preparat o osmolarności 260 mOsm/l i pozostałych parametrach zgodnie z SIWZ 

w opakowaniu worek 1000 ml 
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• w pozycji 10 preparat o osmolarności 320 mOsm/l i zawartość MCT powyżej 44% o 

pozostałych parametrach zgodnie z SIWZ w opakowaniu butelka 500 ml?  

• w pozycji 12 preparat o zawartości węglowodanów 12 g wolna od fruktozy o pozostałych 

parametrach zgodnie z SIWZ w opakowaniu typu butelka 500 ml?   

 w pozycji 19 dieta zawierająca 40% aminokwasów rozgałęzionych i o osmolarności 395 

 mOsm/l oraz pozostałych parametrach zgodnie z SIWZ w opakowaniu typu butelka 500 ml?  

  Odp.: Tak. Zamawiający dopuści 

 

60.  Pakiet 14 poz. 1, 2, i 4 , 8 , 10 , 12, 19 

 Zwracamy się z prośba wydzielenie ww. pozycji i utworzenia pakietu 14 A – co umożliwi 

 składanie ofert większej ilości dostawca i wpłynie na konkurencyjność oferty. 

   Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

 

61. Pakiet 19 15 poz. 8  

 Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

 koncentratu zawierający dobowe zapotrzebowanie na pierwiastki śladowe do żywienia 

 pozajelitowego - TRCUTIL w opakowaniu 5 amp. co daje w przeliczeniu ilości 240 op. ? 

  Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

62. Pakiet 19 15 poz. 10 

 Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga roztworu aminokwasów 

 typu HEPA 10 % poj. 500 ml dla pacjentów z niewydolnością wątroby, co jest korzystniejsze 

 ze względu na podaż większej ilości aminokwasów w 500 ml pojemności płynu? 

  Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

63. Pakiet 19 15 poz. 13, 14  

 Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

 ww. pozycjach worków 3 komorowych:  
Poz. 13  Omegaflex Plus 1250 ml  

Poz. 14  Omegaflex Special 625 ml  

 O parametrach nie niższych niż SIWZ i spełniających zastosowanie i przeznaczenia 

 terapeutycznemu wg wyspecyfikowanych przez Zamawiającego? 

  Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

64. Pakiet 19 15 poz.  8 , 10 , 13 i 14  

 Zwracamy się z prośba wydzielenie ww pozycji i utworzenia pakietu 19 A – co umożliwi 

 składanie ofert większej ilości dostawca i wpłynie na konkurencyjność oferty 

  Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

 

65.  Zapytania do części I poz. 46 

 1. „Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby 

 oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy 

 (lek)?” 

  Odp.: Zamawiający wymaga 
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 2. „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 wymaga. 

 
66) 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 potrzeb Szpitala. 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 dopuszczone zostały tylko  w pakiecie 7 w poz. 405  paski i glukometry które 

 spełniają w całości normę ISO 15 197:2015 wraz z potwierdzonym zakresem hematokrytu dla 

 rzeczonej normy ISO 15107: 2015? Spełnianie rzeczonej normy w całości gwarantuje 

 dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów.  Oraz aby wraz z ofertą Wykonawca 

  złożył  w  przedmiotowym  postępowaniu  na potwierdzenie spełnienia tego wymogu, to jest 

 spełniania normy ISO 15197:2015 Certyfikat wystawiony przez akredytowany podmiot 

 badawczy zewnętrzny, niezależny od producenta, będącego przedmiotem dostawy, gdzie 

 przez akredytowany podmiot uprawniony należy rozumieć właściwe urzędowo instytucje lub 

 agencje kontroli jakości (podmioty zewnętrzne, niezależne od producentów i Wykonawcy), 

 potwierdzające zgodność przez odniesienie do specyfikacji lub norm zgodnie z ustawą z dnia 

 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz 

 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 

 ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do 

 warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 

 339/93? Uwzględniając w tym również okresowe walidacje, pełną obsługę serwisową z 

 dedykowanymi płynami kontrolnymi, których koszt pokryje Wykonawca? 

  Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
67)  Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 7 w pozycji 405 pasków opartych na działaniu enzymu 

 GDH-FAD (Dehydrogenaza zależna od FAD (E. Coli))? 

  Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
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68) Czy Zamawiajacy wymaga w pakiecie 7 w pozycji 405  glukometrów zasilanych bartiami 

 AAA ( MAŁY PALUSZEK )? 

  Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
69) Czy Zamawiający dopuści w rzeczonym  w/w postępowaniu w pakiecie 7 w pozycji 405  , 

 takie wyroby , które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach 

 pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie 

 poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie 

 hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia 

 producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A tym 

 samym Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty 

 medyczne powstałe w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie, którego instrukcje 

 obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach? 

  Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
70)  Czy Zamawiający wymaga w pakiecie numer 7 w pozycji 405 w specyfikacji w rzeczonej 

 pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko 

 hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku 

 producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA 

 zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z 

 późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, 

 pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu.  Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. 

 ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas 

 gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w 

 państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). 

 DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma 

 zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często 

 posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki 

 notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu 

 medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt. 

  Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
71) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie łącznej ilości produktu leczniczego 

 Enoxapainnum natricum zawartego w Pakiecie 5 z postaci ampułkostrzykawkowej na 

 wielodawkową postać Enoxaparin 300mg/3ml x 1 fiol. z powodu ograniczonej dostępności 

 leku w postaci ampułko-strzykawek? W przypadku decyzji pozytywnej prosimy o podanie 

 łącznej ilości postaci wielodawkowej, którą Wykonawca powinien wycenić. 

  Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Łączna liczba dawek to 71.100 

 
72) Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz 

 różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ 

 tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, kapsułki twardej, tabletki powlekanej 

 lub drażowanej (amp. za fiolkę i odwrotnie; krem, żel za maść lub odwrotnie)? 

  Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 
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73) Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a 

 ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabl,draż,amp,kaps,fiol,gramów,kg) była 

 zgodna ze SIWZ? 

  Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 
74)  Jaką ilość opakowań wycenić jeżeli z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa np.32,33 opk? 

 Czy zaokrąglać do pełnego opakowania w górę czy podawać ilość z 2 miejscami po przecinku 

  Odp.: Zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. 

 
75)  Jak postąpić ma oferent jeżeli w trakcie wyceny okaże się, że lek umieszczony w wykazie 

 asortymentowym jest niedostępny na rynku (np. brak produkcji, brak dostaw do kraju, brak 

 rejestru, brak harmonizacji, tymczasowe wstrzymanie produkcji) i nie ma leku 

 równoważnego? 

  Odp.: Proszę podać ostatnią cenę. 

 
76) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

 projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 5 ust. 1:  

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych: 

a) za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części dostawy, 

za każdy dzień zwłoki, , jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części 

dostawy 

 c) za zwłokę w dostawie przedmiotu dostawy wolnego od wad, w wysokości 0,5%  wartości 

 towarów dostarczonych z wadami, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do 

 dostarczenia towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych, jednak nie więcej niż 10% 

 wartości brutto towarów dostarczonych z wadami. 

  Odp. Zgodnie z SWZ 

 
77) Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z 

 dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na 

 wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not 

 obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez 

 siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur 

oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku 

elektronicznego PDF na wskazany adres poczty e-mail: biuro@szpital.slupca.pl. 

Dokumenty elektroniczne można przesyłać także za pomocą Platformy Elektronicznego 

Fakturowania.  
 
78)  W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy 

 sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 7 projektu umowy 5 

 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

  Odp. Zgodnie z SWZ 

 



NIP: 667-15-34-335 

REGON: 000306621 

KRS: 0000033422 

SAMODZIELNY PUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W SŁUPCY 
ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca 
www.szpital.slupca.pl 

Dział Zamówień Publicznych 
tel. 63 275 23 00   wew. 486 
eurbaniak@szpital.slupca.pl  

79)  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 4 ust. 4 poprzez zamianę  słów 

 „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

  Odp. Zgodnie z SWZ. 
 


