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Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 
 

17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8  tel. +48 85 655 28 25  email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl 

 

 

Zestaw pytań od 1 do  20 

 

Siemiatycze, dnia: 17.09.2021 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej  

ul. Szpitalna 8 

17-300 Siemiatycze 

 

UCZESTNICY POSTEPOWANIA 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

„DOSTAWĘ PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH” 

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/06/21 

 

ZESTAW PYTAŃ NR 1 

 

1. Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet  54 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja 

radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz 

innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, 

endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.   

100 g żelu zawiera:   

• Wodę destylowaną 

• Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę  

• 2g chlorowodorek lidokainy  

• 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%) 

• 0.060g hydroksybenzoat metylu  

• 0.025g hydroksybenzoat propylu  

Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 

6ml (6g)? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza 

2. Pytanie nr 2 – dotyczy Pakiet  54 poz. 2 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja 

radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz 

innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, 

endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.   

100 g żelu zawiera:   

• Wodę destylowaną 

• Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę  

• 2g chlorowodorek lidokainy  

• 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%) 

• 0.060g hydroksybenzoat metylu  

• 0.025g hydroksybenzoat propylu  

Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 

11ml (11g)? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza 
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ZESTAW PYTAŃ NR 2 

 

1. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz wysokiej jakości 

produktów, Zamawiający (pakiet 154, pozycja 47) wyrazi zgodę na zaoferowanie  

methyloprednisolon - Meprelon 32mg 3amp + 3rozp. i przeliczenie ilości  zgodnie z SIWZ?  

Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na wycenę produktu o innej wielkości dawki doprowadzi 

do zwiększenia konkurencyjności cenowej. 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza 

 

2. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz wysokiej jakości 

produktów, Zamawiający (pakiet 154, pozycja 46) wyrazi zgodę na zaoferowanie  

methyloprednisolon - Meprelon 250mg i przeliczenie ilości  zgodnie z SIWZ?  Wyrażenie zgody 

przez Zamawiającego na wycenę produktu o innej wielkości dawki doprowadzi do zwiększenia 

konkurencyjności cenowej. 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza 

 

ZESTAW PYTAŃ NR 3 

 

Pakiet nr. 54 
1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 54 w poz. 2 żelu do cewnikowania o  poj. 12 

ml ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza 

 

ZESTAW PYTAŃ NR 4 

 

1. Dot. § 9 ust. 1 pkt. 3 – Prosimy o obniżenie kary umownej i odniesienie jej do rzeczywistego 

charakteru zdarzenia: 

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 3) 0,05 % 2% wartości Umowy 

opóźnionej dostawy brutto określonej w § 4 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w 

dostarczeniu Towarów zamówionych na „CITO” lub „Ratunek Życia”. 

Kara w obecnym zapisie jest rażąco wygórowana i niewspółmierna do zdarzenia. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Dostawy, o których mowa w § 9 

ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy (w pytaniu pojawia się odniesienie do § 5, ale Zamawiający uznaje, 

że jest to błąd) to dostawy na CITO i na „RATUNEK ŻYCIA”. Obliczanie więc kary umownej 

od wartości takich dostaw mogłoby być z kolei karą rażąco niską. Kara w tym postanowieniu 

została ustalona na 0,05%, więc nawet liczona od wartości całej umowy nie prowadzi do jej 

rażącego wygórowania. Poza tym skutki wynikające z niedostarczenia na czas towaru w związku 

z sytuacją zagrażającą zdrowiu lub życiu człowieka może prowadzić do daleko idących 

konsekwencji odszkodowawczych. Zamawiający w kontekście tej kary zgodził się jedynie na 

zmianę użytego w umowie słowa „opóźnienia” na „zwłoki”. Uzupełnił też wzór umowy o zapis 

dotyczący łącznej maksymalnej wysokości kar umownych naliczonych Wykonawcy w oparciu o 

umowę. 
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ZESTAW PYTAŃ NR 5 

 

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu 

na rozpatrzenie reklamacji.  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  

 

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

 

1) 0,5 % wartości brutto niedostarczonego terminowo zamówionego towaru, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie towaru, z zastrzeżeniem pkt. 3, jednak nie więcej 

niż 10% wartości brutto niedostarczonego terminowo zamówionego towaru;  

 

2) 0,5 % wartości brutto zareklamowanego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 

dostarczeniu brakującego towaru lub towaru wolnego od wad, jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto reklamowanego towaru;  

 

3) 0,05 % wartości brutto niedostarczonego terminowo zamówionego towaru, za każda 

rozpoczętą godzinę opóźnienia w dostarczeniu towarów zamówionych „NA CITO” lub 

„Ratunek Życia”, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionych w dostarczeniu 

towarów „NA CITO” lub „Ratunek Życia”;  

 

4) 0,5 % wartości niezrealizowanej części Umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, w przypadku 

niepoinformowania Zamawiającego w terminie o okolicznościach określonych § 2 ust. 6 lub 

niezrealizowania dostaw w okolicznościach tam wskazanych, jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto niezrealizowanej części umowy;  

 

5) 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, w 

przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Umowy przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  

 

3. 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 i dodaje powyższy zapis do umowy.  

 

 

ZESTAW PYTAŃ NR 6 

 

1. Dotyczy pakietu nr 7, pozycja nr 2 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu w dawce 0,3g/2ml z zachowaniem 

odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 10 opakowań? 

- Clindamycinum inj. 0,6g/4ml x 5fiol. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

2. Dotyczy pakietu nr 19, pozycja nr 1  
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Czy Zamawiający wymaga zarejestrowanego wskazania do podawania leku dzieciom i młodzieży w  

wieku od 1 miesiąca do 18 lat? - Anidulafunginum inf. 0,1g 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

 

3. Dotyczy pakietu nr 166, pozycja nr 4 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu w dawce 75g z zachowaniem odpowiedniego 

przeliczenia, tj. w liczbie 2 opakowań? - Altacet Junior żel 50g 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

4. Dotyczy pakietu nr 166, pozycja nr 6 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 14 tabletek z 

zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 30 opakowań? - 

Amoxicillinum+Ac.clavulanicum tbl. 0,5g+0,125gx21 

Odp.: Zmawiający wyraża zgodę. 

 

5. Dotyczy pakietu nr 166, pozycja nr 27 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 28 tabletek z 

zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 2 opakowań? 

- Voriconazolum tabl. 0,2g x 20 

 

Odp.: Zmawiający wyraża zgodę. 

 

6. Dotyczy pakietu nr 166, pozycja nr 28 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 10 ampułek z 

zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 70 opakowań? 

- Diclofenacum inj. 75mg/3ml x 5 amp. 

Odp.: Zmawiający wyraża zgodę. 

 

7. Dotyczy pakietu nr 166, pozycja nr 33 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 30 tabletek z 

zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 56 opakowań? 

- Ramiprilum tabl. 2,5mg x 28 

 

Odp.: Zmawiający wyraża zgodę. 

 

8. Dotyczy pakietu nr 166, pozycja nr 34 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 30 tabletek z 

zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 33 opakowań? 

- Ramiprilum tabl. 5mg x 28 

Odp.: Zmawiający wyraża zgodę. 

 

9. Dotyczy pakietu nr 166, pozycja nr 38 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 5 ampułko-

strzykawek z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 1 opakowania? 

- Filgrastimum inj. 30 MIU/0,5ml x 1 amp/strz 

 

Odp.: Zmawiający wyraża zgodę. 
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10. Dotyczy pakietu nr 166, pozycja nr 39 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 5 ampułko-

strzykawek z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 2 opakowań? 

- Filgrastimum inj. 48 MIU/0,5ml x 1 amp/strz 

Odp.: Zmawiający wyraża zgodę. 

 

 

11. Dotyczy pakietu nr 166, pozycja nr 44 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 60 tabletek z 

zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 38 opakowań? 

- Metforminum 500mg x 30 tabl. 

Odp.: Zmawiający wyraża zgodę. 

 

12. Dotyczy pakietu nr 166, pozycja nr 45 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 60 tabletek z 

zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 23 opakowań? 

- Metforminum 850mg x 30 tabl. 

Odp.: Zmawiający wyraża zgodę.  

 

13. Dotyczy pakietu nr 166, pozycja nr 46 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 60 tabletek z 

zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 15 opakowań? 

- Metforminum 1g x 30 tabl. 

Odp.: Zmawiający wyraża zgodę. 

 

ZESTAW PYTAŃ NR 7 

 

1. Czy zamawiający dla wskazanego, nazwa pakietu :  pakiet nr. 124 pozycja 1. Bebiko 1 Nutriflor 

Expert proszek 350g za równoważne mleko modyfikowane LITTLE STEPS 1 proszek 600g 

Odp.: Proponowane mleko nie jest mlekiem równoważnym GOS/FOS9:1, zawiera mniej 

nukleotydów dlatego Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ za produkt 

równoważny Zamawiający uważa produkt o tej samej substancji czynnej, postaci, i dawce. 

 

2. Czy zamawiający dla wskazanego, nazwa pakietu :  pakiet nr. 124 pozycja 2. Bebiko 2 Nutriflor 

Expert proszek 350g  za równoważne mleko modyfikowane LITTLE STEPS 2 proszek 600g 

Odp.: j. w 

 

3. Czy zamawiający dla wskazanego, nazwa pakietu :  pakiet nr. 124 pozycja 3. Bebiko 3 Nutriflor 

Expert proszek 350g  za równoważne mleko modyfikowane LITTLE STEPS 3 proszek 600g 

Odp.: j. w 

4. Czy zamawiający dla wskazanego, nazwa pakietu :  pakiet nr. 124 pozycja 4. Bebiko Comfort 

proszek 350g za równoważne mleko modyfikowane NAN TOTAL COMFORT proszek 400g 

Odp.: j. w 

 

5. Czy zamawiający dla wskazanego, nazwa pakietu :  pakiet nr. 124 pozycja 6. Bebiko 1 Nutriflor 

Expert  mleko 90 ml x 24fl.  za równoważne mleko modyfikowane NAN OPTIPRO Plus 1 HMO 

90ml x 32fl 

Odp.: j .w. 

 

6. Czy zamawiający dla wskazanego, nazwa pakietu :  pakiet nr. 124 pozycja 8. Bebilon HMF 

proszek x 50 sasz.  za równoważne wzmacniacz mleka kobiecego PRE NAN FM85 70 sasz. x1g 
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Odp.: j. w. 

 

7. Czy zamawiający dla wskazanego, nazwa pakietu :  pakiet nr. 124 pozycja 12. Bebilon Prosyneo 

HA 1 mleko 90ml za równoważne mleko modyfikowane NAN OPTIPRO H.A.  

90ml x 32fl. 

Odp.: j. w.  

 

8. Czy zamawiający dla wskazanego, nazwa pakietu :  pakiet nr. 124 pozycja 13. Bebilon Prosyneo 

HA 1 proszek 400 g za równoważne mleko modyfikowane NAN EXPERTPRO H.A. 1 proszek 

400g 

Odp.: j. w.  

 

9. Czy zamawiający dla wskazanego, nazwa pakietu :  pakiet nr. 124 pozycja 14. Bebilon Prosyneo 

HA 2 proszek 400 g za równoważne mleko modyfikowane NAN EXPERTPRO H.A. 2 proszek 

800g 

Odp.: j. w.  

 

10. Czy zamawiający dla wskazanego, nazwa pakietu :  pakiet nr. 124 pozycja 15. Bebilon Prosyneo 

HA 3 proszek 400 g za równoważne mleko modyfikowane NAN EXPERTPRO HA 3 proszek 

800g 

Odp.: j. w.  

 

11. Czy zamawiający dla wskazanego, nazwa pakietu :  pakiet nr. 124 pozycja 19. Bebilon 1 z 

Pronutra Advance proszek 350g za równoważne mleko modyfikowane NAN OPTIPRO Plus 1 

proszek 400g 

Odp.: j. w. 

 

12. Czy zamawiający dla wskazanego, nazwa pakietu :  pakiet nr. 124 pozycja 19. Bebilon 2 z 

Pronutra Advance proszek 350g za równoważne mleko modyfikowane NAN OPTIPRO Plus 2 

proszek 800g 

Odp.: j. w. 

 

ZESTAW PYTAŃ NR 8 

 

1. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.5, względnie dopisze, że w takiej sytuacji zastosowanie 

mają przepisy dotyczące rozpatrywania reklamacji? Wszelkie zastrzeżenia jakościowe lub 

ilościowe stanowią w istocie zgłoszenie reklamacyjne, które winno być rozpatrywane przy udziale 

Wykonawcy, w terminach określonych umową. „Odmowa przyjęcia towaru” sugeruje 

jednostronny, bez udziału Wykonawcy, tryb postępowania, co jest niedopuszczalne w świetle 

przepisów KC. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody ani na wykreślenie ani na zmianę § 3 ust. 5 wzoru umowy. 

Przedmiotowe postanowienie umowne mówi, że Zamawiający „może”, a tym samym  nie musi, 

odmówić w szczególności przyjęcia dostawy we wskazanych sytuacjach. 

 

 

2. Czy Zamawiający w par. 3.7 oraz  3.8 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.  
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Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. § 3 ust. 7 i 8 wzoru umowy 

dotyczy dostaw na „Ratunek Życia” i dostaw na „CITO”, a więc dostaw szczególnych, 

związanych z ratowaniem zdrowia i życia człowieka. Procedura w takich sytuacjach musi być 

szybka i skuteczna. 

 

 

3. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.14 – 3.16? Przedmiotem niniejszego postępowania jest 

dostawa towarów przez Wykonawcę, a nie najem leków, ich zakup na próbę czy użyczenie. Z 

chwilą dostawy własność towaru przechodzi na nabywcę i KC nie zna instytucji „anulowania” 

takiego zakupu. Zamówienia zależą przecież wyłącznie od decyzji Zamawiającego, nie są niczym 

wymuszone. „Zwrot” towaru po „anulowaniu” zakupu oznacza w istocie sprzedaż hurtową leków 

przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, do czego trzeba posiadać koncesję na handel hurtowy 

produktami leczniczymi. Przyczyny wskazane w par. 3.16 nie uzasadniają czynności 

„anulowania” zakupu – w razie śmierci pacjenta lek może być przechowywany i przeznaczony dla 

innej osoby. Przyczyna dotycząca „błędu w treści recepty” jaskrawo narusza zasady współżycia 

społecznego, przerzucając na Wykonawcę finansowe skutki błędów Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów § 3 ust. 14 – 16 wzoru umowy. Na 

marginesie zaznaczyć wypada jedynie, że wnioski przedstawione w pytaniu są chybione. Polski 

system prawny zna choćby instytucję odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży zawartej na 

odległość bądź poza siedzibą przedsiębiorcy. Nie oznacza to wszakże, że w takiej sytuacji 

dochodzi do hurtowej sprzedaży przy np. odstąpieniu od zakupu znacznej ilości towaru. 

Wskazać należy także, że interes Wykonawcy zabezpiecza to, że „anulowanie” zamówienia 

dotyczy jedynie łącznie pułapu 10% wartości całego zamówienia. Zdaniem też Zamawiającego 

podane przypadki ważnych powodów uzasadniający „anulowanie” zamówienia są jak 

najbardziej uzasadnione. 

 

4. Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów dotyczących opóźnienia w dostawie (par. 9.1., 9.1.2 i 

9.1.3), albowiem Ustawa PZP nie zezwala na naliczanie kar umownych za opóźnienie (art. 433 

pkt. 1). Jedyna podstawą odpowiedzialności Wykonawcy może być ewentualnie zwłoka w 

wykonaniu zamówienia. 

Odp.: Zamawiający w odpowiedzi na postawione pytanie nie wyraża zgody na wykreślenie § 9 

ust. 1 pkt 1) – 3) wzoru umowy. Zmienia jednak zapisy tych postanowień wzoru umowy w ten 

sposób, że zamienia słowo „opóźnienia” na słowo „zwłoki” w § 9 ust. 1 pkt 1) – 3) wzoru umowy. 

5. Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów par. 9.1.1 umowy z ten sposób, że zamiast wartości 

2% wpisze wartość max. 0,2%? Przewidywana w tym punkcie kara umowna jest rażąco 

wygórowana. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Kara ma być w tym wypadku 

naliczana od wartości nieterminowo dostarczonego towaru. Nie jest więc to kara rażąco 

wygórowana. 

6. Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów par. 9.1.2 umowy z ten sposób, że zamiast wartości 

2% wpisze wartość max. 0,2%? Przewidywana w tym punkcie kara umowna jest rażąco 

wygórowana. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Kara ma być w tym wypadku 

naliczana od wartości zareklamowanego towaru. Nie jest więc to kara rażąco wygórowana. 
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7. Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów par. 9.1.3 umowy z ten sposób, że zamiast wartości 

0,05% wpisze wartość max. 0,02%, a także naliczać będzie ją od wartości danego zamówienia, a 

nie od wartości umowy określonej w par. 4.1? Przewidywana w tym punkcie kara umowna jest 

rażąco wygórowana. Nie ma w szczególności  uzasadnienia, aby karę naliczać od wartości całej 

umowy, a nie kwestionowanej dostawy. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Dostawy, o których mowa w § 9 

ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy to dostawy na CITO i na „RATUNEK ŻYCIA”. Obliczanie więc 

kary umownej od wartości takich dostaw mogłoby być z kolei karą rażąco niską. Kara w tym 

postanowieniu została ustalona na 0,05%, więc nawet liczona od wartości całej umowy nie 

prowadzi do jej rażącego wygórowania. 

8. W związku z treścią par. 9 umowy Wykonawca wnosi o podanie maksymalnej wartości kar 

umownych (art. 436 pkt 3 Ustawy PZP). Zamawiający musi podać w umowie łączną maksymalną 

wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony; jest to ustawowy wymóg co do treści 

umowy.  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 9 wzoru umowy poprzez dodanie do niego ustępu 

7 o następującym brzmieniu: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych 

Wykonawcy w oparciu o niniejszą Umowę nie może przekroczyć 30% maksymalnej wartości 

Umowy brutto Wykonawcy, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, przy czym ograniczenie to 

dotyczy wartości każdego z pakietów z osobna.” 

 

Przedmiot umowy: 

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 171 poz. 5 i 23 insulin w postaci 

wygodniejszych w użyciu wstrzykiwaczy SoloStar? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.  

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie ilości leku Enoxaparinum w Pakiecie nr 171 poz. 

29-30  z postaci ampułkostrzykawkowej na wielodawkową postać Enoxaparinum 300 mg/3 ml x 1 

fiol., z powodu problemów z dostępnością ampułkostrzykawek na rynku? W przypadku decyzji 

pozytywnej prosimy o podanie w poz. 29 lub 30 łącznej ilości postaci wielodawkowej, którą 

Wykonawca powinien wycenić.  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie ilości leku Enoxaparinum w Pakiecie nr 180 poz. 

1-5  z postaci ampułkostrzykawkowej na wielodawkową postać Enoxaparinum 300 mg/3 ml x 1 

fiol., z powodu problemów z dostępnością ampułkostrzykawek na rynku? W przypadku decyzji 

pozytywnej prosimy o podanie w poz. 1 łącznej ilości postaci wielodawkowej, którą Wykonawca 

powinien wycenić. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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ZESTAW PYTAŃ NR 9 

 

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 138, poz. 3 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie o statusie rejestracyjnym kosmetyku? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 138, poz. 61 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o składzie: Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum 

Liquidum, Dicocoyl Pentaerythrityl Distearyl Citrate, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, 

Aluminum Stearates, Lanolin, Glycerin, Magnesium Sulfate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride, 

Stearic Acid, Cera Microcristallina, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric 

Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene, Linalool, BHA? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o statusie rejestracyjnym kosmetyku oraz 

konfekcjonowany po 250g/op? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 138, poz. 62 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

1. Czy Zamawiający dopuści produkt o statusie rejestracyjnym kosmetyku? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

ZESTAW PYTAŃ NR 10 

 

Pakiet 54 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do wyceny najmniejsze opakowanie handlowe a 24 sztuki? 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

 

ZESTAW PYTAŃ NR 11 

 

Pytanie 1 – 

Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę poszczególnych 

form postaci leków: 

a) Kapsułek na kapsułki miękkie 

b) Kapsułek na kapsułki twarde 

c) Kapsułek na tabletki 

d) Kapsułek na tabl powl 

e) Tabletek na kapsułki 

f) Tabletek na tabletki powlekane 

g) Tabletek na tabletki drażowane 
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h) Drażetek na tabletki drażowane 

i) Tabletek na tabletki dojelitowe 

j) Ampułki na fiolki 

k) Fiolki na ampułki 

Odp.: Odp.: Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę w pkt. c, d, e natomiast pozostałych 

wyraża zgodę. 

 

Pytanie 2. – Czy w wypadku braku dostępności na rynku Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 

zamiennika dopuszczonego przez Ministerstwo Zdrowia?  

Odp.: Zmawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 3.  -  Czy w przypadku braku produkcji Zamawiający wyrazi zgodę na wpisanie ostatniej ceny 

z adnotacja pod pakietem o braku? – 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 4 - 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.: Ilość należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.  

 

 ZESTAW PYTAŃ NR 12 

 

1. Pytanie do pakietu 120 pozycji 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27. 

 

Czy w związku z wymianą opakowania miękkiego worek typu Pack na butelkę typu Optri przez 

producenta Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie diet w butelce?  

Zmiana opakowania podyktowana jest ochroną środowiska jak również wygodą użytkowników. Nowe 

opakowanie OpTri dzięki odpowiedniej nakrętce umożliwia podaż diet przy użyciu dotychczasowych 

zestawów Flocare do worków, do butelek oraz zestawu uniwersalnego do worków i butelek.  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

ZESTAW PYTAŃ NR 13 

 

1. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości 

produktów Zamawiający w Pakiecie 126 w pozycji 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16 wymaga, 

aby płyn infuzyjny podawany był w systemie zamkniętym, bez otwierania odpowietrznika do 

całkowitego opróżnienia? 

Wymóg produktów w opakowaniach z podażą płynów w systemie zamkniętym, zmniejsza ryzyko 

wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%. Worek Viaflo umożliwia podawanie wlewu 

kroplowego w systemie zamkniętym, co w obecnej sytuacji zagrożenia sanitarno-

epidemiologicznego znacząco zwieksza bezpieczeństwo personelu medycznego oraz 

pacjentów.  
Należy mieć na uwadze, że podstawowym elementem zamkniętej linii infuzyjnej jest opakowanie z 

płynem infuzyjnym, które zgodnie z definicją Rosenthal’a ma spełniać kilka wymogów:    

-Samozapadające się ściany 

-Brak konieczności napowietrzania  

-Dwa niezależne porty 
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-Objętość rezydualna nie przekraczająca 5% objętości. 

W związku z tym, że worki „Viaflo” podają płyny w systemie zamkniętym, spełniają wszystkie 

powyzsze wymogi i charakteryzują się niską objętością resztkową - poniżej 5% objętości 

potwierdzoną odpowiednim dokumentem , a co za tym idzie dostarczają ponad 98% objetości leku. 

Obniża to koszty i pozwala na efektywne wykorzystanie produktu i ewentualnie dostrzykniętego leku 

znajdującego się w worku. 

Worki Viaflo wyposażone są w dwa porty, z których port do infuzji jest portem jałowym, w którym 

jednorazowo umieszczamy kolec aparatu do przetoczeń. Port drugi jest portem do dostrzykowania 

leków i jest to port, który ma samozasklepiającą się membranę, dzięki której można wielokrotnie 

podawać leki do worka. Port ten 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. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.  

  
2. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości 

produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 126 w pozycji 13,14 preparatu 

PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, 

osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 

mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l.  Produkt opakowany jest w  

worek Viaflo.  

Odp. Zamawijacy dopuszcza.  

3. Czy Zamawiający w Pakiecie 126 w pozycji 13,14wymaga zaoferowania preparatu 

wieloelektrolitowego bez jonów wapnia i mleczanów który wykazuje zgodność z krwią ? (wpis w 

CHPL) 

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.  

4. Czy Zamawiający w Pakiecie 126 w pozycji 13,14 wymaga zaoferowania preparatu 

wieloelektrolitowego bez jonów wapnia i mleczanów który ma udokumentowaną stabilność 

fizyczną z 87 rożnymi lekami, w tym min. z :Amikacin, Ciprofloxacin, Dobutamine, Dopamine, 

Fentanyl, Midazolam, co umożliwia bezpieczne podawanie równocześnie tych leków z owym 

preparatem wieloelektrolitowym do jednego wkłócia łącznikiem typu Y lub dwudrożnym 

aparatem do przetoczeń? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

5. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości 

produktów Zamawiający w Pakiecie 129 w pozycji 1,2 wymaga, aby płyn infuzyjny podawany 

był w systemie zamkniętym, bez otwierania odpowietrznika do całkowitego opróżnienia? 

Wymóg produktów w opakowaniach z podażą płynów w systemie zamkniętym, zmniejsza 

ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%. Worek Viaflo umożliwia 

podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym, co w obecnej sytuacji zagrożenia 

sanitarno-epidemiologicznego znacząco zwieksza bezpieczeństwo personelu medycznego 

oraz pacjentów.  
Należy mieć na uwadze, że podstawowym elementem zamkniętej linii infuzyjnej jest opakowanie z 

płynem infuzyjnym, które zgodnie z definicją Rosenthal’a ma spełniać kilka wymogów:    

-Samozapadające się ściany 

-Brak konieczności napowietrzania  

-Dwa niezależne porty 

-Objętość rezydualna nie przekraczająca 5% objętości. 

W związku z tym, że worki „Viaflo” podają płyny w systemie zamkniętym, spełniają wszystkie 

powyzsze wymogi i charakteryzują się niską objętością resztkową - poniżej 5% objętości 

potwierdzoną odpowiednim dokumentem , a co za tym idzie dostarczają ponad 98% objetości leku. 

Obniża to koszty i pozwala na efektywne wykorzystanie produktu i ewentualnie dostrzykniętego leku 

znajdującego się w worku. 
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Worki Viaflo wyposażone są w dwa porty, z których port do infuzji jest portem jałowym, w którym 

jednorazowo umieszczamy kolec aparatu do przetoczeń. Port drugi jest portem do dostrzykowania 

leków i jest to port, który ma samozasklepiającą się membranę, dzięki której można wielokrotnie 

podawać leki do worka. Port ten 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. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.  
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 130 w pozycji 1,2 preparatu 

Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo, ponieważ:  

 Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie co Mannitol 20% 

 Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-

chemicznych) od roztworów 20%, gdyż nie krystalizują podczas przechowywania w 

temperaturze pokojowej. 

 Mannitol 15% zwieksza bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejasza ryzyko 

krystalizacji, pozwala na stosowanie Mannitolu w każdej chwili, bez konieczności 

wcześniejszego ogrzewania, zmniejsza koszty związane z podgrzewaniem 20% Mannitolu. 

 Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji   

 Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania? 

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.  

Odp.: Zamawiający nie wyraża gody.  
  

ZESTAW PYTAŃ NR 14 

 

1. Czy zamawiający wymaga, aby, zgodnie z ChPL cefuroksym 1,5g w pakiecie 4 pozycja 2 

wykazywał zgodność z metronidazolem (500mg/100ml) i działanie obu składników utrzymywało 

się do 24 godzin w temperaturze poniżej 25 C? 

Odp.: Zamawiający wymaga 

2. Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 1 wymaga, aby Cefuroxime 1,5 g pakowany był w fiolki o 

pojemności do 30 ml? 

Odp.: Zamawiający nie wymaga.  

3. Czy zamawiający wymaga w pakiecie nr 51 pozycji nr 1,2,3,4,5 aby zaoferowany produkt 

lidokainy posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym jako 

składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej ? 

Odp.: Zamawiający wymaga. 

4. Czy zamawiający w pakiecie 85 pozycja 1 wymaga, aby Kalium Chloratum 15% 20 ml 

zachowywało trwałość do 24 godzin po pobraniu pierwszej dawki koncentratu z fiolki? 

Odp.: Zamawiający wymaga 

5. Czy zamawiający wymaga w pakiecie 10 pozycji 1, aby zgodnie z Charakterystyką Produktu 

Leczniczego Metronidazole 0,5% był dostępny zarówno w postaci roztworu do wstrzykiwań i 

infuzji? 

Odp.: Zamawiający nie wymaga.  

6. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 56 pozycja 1,2 zgodnie z Charakterystykami 

Produktów Leczniczych Metamizolum natricum inj. 0,5 g/ml, można było mieszać w jednej 

strzykawce z Tramadolum inj, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml, przed podaniem pacjentowi 

Odp.: Zamawiający nie wymaga.  
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7. Czy zamawiający, w pakiecie   31 pozycja 14 i 15 wymaga aby Midazolam zgodnie z ChPl miały 

możliwość mieszania  w jednej strzykawce z morfiną i wykazywały stabilności przez 24h w temp. 

250C? 

Odp.: Zamawiający nie wymaga. 

8. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 29 pozycja 9,10,11 aby Morphini zachowywała po 

rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 25°C zgodnie z ChPL?  

Odp.: Zamawiający wymaga.  

9. Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 2 pozycja 1 i 2, aby Ceftazydym zachowywał po 

rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C? 

Odp.: Zamawiający nie wymaga.  

10. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 57 pozycja 1 i 2 zgodnie z Charakterystyką Produktu 

Leczniczego, Tramadolum inj. 50 mg/ml, można było mieszać w jednej strzykawce z produktem 

Metamizolum natricum  inj. 0,5 g/ml przed podaniem pacjentowi? 

Odp.: Zamawiający nie wymaga.  

11. Czy Zamawiający, w pakiecie 166 pozycja 21, wymaga, aby Cefazolin 1g zgodnie z ChPL 

produktu leczniczego posiadał rejestrację do przechowywania także w temperaturze powyżej 25 

stopni Celsjusza? 

Odp.: Zamawiający nie wymaga.  

12. Czy zamawiający wymaga w pakiecie nr 29 pozycji nr 3 i 4 aby zaoferowany Fentanyl mógł być 

podawany domięśniowo, dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo ? 

Odp.: Zamawiający wymaga.  

ZESTAW PYTAŃ NR 15 

 

1. Do §2 ust. 7 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie §2 ust. 7, który nakłada 

obowiązek informowania Zamawiającego o ewentualnych brakach produkcyjnych w terminie 

przynajmniej do 14 dni roboczych przed wystąpieniem tych braków? Wykonawca wyjaśnia, że 

rynek ochrony zdrowia, także w zakresie dostępności danych produktów jest dynamiczny i zwykle 

wykonawca o braku danego produktu dowiaduje się od Dostawcy późno, nawet w terminie 

krótszym niż wskazany w przedmiotowym postanowieniu termin 14 dni przed spodziewanym 

terminem braków. Ewentualnie, w razie braku zgody na powyższe, Wykonawca prosi o zmianę 

poprzez dodanie na końcu tego postanowienia po przecinku części zdania o treści: „o ile otrzymał 

w ww. terminie powyższą informację od Dostawcy leków”. Powyższa zmiana jest partnerskim 

rozwiązaniem, nakazującym współdziałanie Zamawiającego i Wykonawcy jednak z realnym 

dookreśleniem faktycznych zdarzeń, w których Wykonawca dowiaduje się o braku produkcyjnym 

danego produktu często dopiero po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dopisuje powyższe zdanie do wzoru  umowy.  

 

2. Do treści §3 ust. 7, 8 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie jednolitego 

terminu na uzupełnianie braków ilościowych, rozpatrywanie reklamacji i dostarczanie towaru 

wolnego od wad, niezależnie od trybu zamówienia, wynoszącego 48 godzin? 

Odp.: Patrz odp. zestaw odpowiedzi nr 8. 

 

3. Do treści §3 ust. 10 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z 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 

Zamawiającemu.". 

Odp.: Zgodnie z SWZ.  
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4. Do treści §3 ust. 14 wzoru umowy. Prosimy o skrócenie terminu, w którym Zamawiający może 

dokonać zwrotu dostarczonego towaru do 7 dni od dnia dostawy. 

Odp.: Zgodnie z SWZ.  

 

5. Do treści §7 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z 

obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie 

przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę 

na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej? Jednocześnie, prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający dopuści dostawę równoważnika również w innych niż wstrzymanie lb zakończenie 

produkcji okolicznościach związanych z niezależnym od Wykonawcy brakiem produktu w 

obrocie?  

Odp.: Zgodnie z SWZ. 

 

6. Do treści §9 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §9 

ust. 1 pkt 1) wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary umownej za opóźnienie zwykłej dostawy 

w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego towaru dziennie? 

Odp.: Patrz odp. zestaw odpowiedzi nr 8. 

 

7. Do treści §9 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §9 

ust. 1 pkt 2) wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary umownej za opóźnienie reklamacji w 

wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru dziennie? 

Odp.: Patrz odp. zestaw odpowiedzi nr 8. 

 

8. Do treści §9 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §9 

ust. 1 pkt 3) wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary umownej za opóźnienie dostawy „na 

ratunek życia” lub „cito” w wysokości 0,05% wartości brutto niedostarczonego towaru za 

godzinę? 

Odp.: Patrz odp. zestaw odpowiedzi nr 8. 

 

9. Do treści §9 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §9 

ust. 1 pkt 5) wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary umownej za odstąpienie od umowy w 

wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy brutto? 

Odp.: Zgodnie z SWZ. 

 

 

ZESTAW PYTAŃ NR 16 

 

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 80 preparat albuminy ludzkiej, będący preparatem do 

podawania dożylnego, w opakowaniu typu „worek”, który w pełni „zapada” się, tworząc pojemnik 

niewymagający zewnętrznej wentylacji do opróżnienia z samouszczelniającym się portem, co 

powoduje znaczące zmniejszenie ryzyka zakażenia krwi z uwagi na możliwość infuzji w systemie 

zamkniętym? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

 

ZESTAW PYTAŃ NR 17 

1. Czy Zamawiający oczekuje w pakiecie nr 42 poz. 1 (Propofolum 1% inj. 0,2g/20ml x 5) produktu 

zawierającego w swym składzie EDTA (środka bakteriostatycznego zmniejszającego namnażanie 

bakterii)? 

Odp.: Zamawiający nie oczekuje.  

 



 

15 

Strona 15 z 17 

 

ZESTAW PYTAŃ NR 18 

 

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 poz.2 Ceftazidime 2g w opakowaniu typu butelka? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 18 Fluconazole pakowany po 10 sztuk? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

 

3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 85 zaoferowanie bezpiecznych ampułek wykonanych z 

polietylenu, nietłukących, pasujących do wszystkich strzykawek i niewymagających stosowania 

igły podczas pobierania leku z ampułki? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

4. Czy w pak. 114 poz. 5 zamawiający dopuści zaoferowanie leku Intralipid 20% w opakowaniu 500 

ml w związku z zaprzestaniem produkcji leku w opakowaniach pojemności 250 ml? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

5. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 116 witaminy rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N) i 

tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

6. Czy w związku z zakończeniem produkcji preparatu Addamel Zamawiający dopuści w Pakiecie 117 

poz.1 zaoferowanie produktu leczniczego Supliven zawierającego zestaw pierwiastków śladowych 

charakteryzujących się zmodyfikowaną ilością selenu, manganu i miedzi oraz zawartością cynku 

zgodną z rekomendacjami międzynarodowych towarzystw ASPEN oraz ESPEN?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

 7. Pak. 118 poz. 1: w związku ze zmianą opakowania bezpośredniego dla produktu leczniczego 

Glycophos 216 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, Zamawiający wyrazi zgodę 

na zaoferowanie produktu leczniczego Glycophos w ampułkach 20 ml pakowanych po 20 szt. z 

odpowiednim przeliczeniem ilości. Jednocześnie informujemy, iż fiolki 20 ml pakowane po 10 szt. 

zostały zastąpione przez producenta Fresnius Kabi ampułkami pakowanymi po 20 szt. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

8.  Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 127 - pozycje 5, 8, 13 w opakowaniu polietylenowym 

KabiPac? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

 9. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 135 NaCl amp. pakowane po 50 szt.? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów leczniczych, w opakowaniach 

zbiorczych, z przeliczeniem oferowanej ilości danego leku określoną przez Zamawianego?  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę  

 

ZESTAW PYTAŃ NR 19 

 

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 152 dopuści paski zawierające dwie fiolki po 50 szt. w każdym 

opakowaniu (w sumie 100 szt. w opakowaniu) z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

 

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 152 będzie wymagał, aby paski zachowywały ważność do daty 

podanej na opakowaniu bez względu na datę otwarcia fiolki? 

Odp.: Zamawiający wymaga  
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3. Czy Zamawiający w Pakiecie 152 będzie wymagał pasków z polem aplikacji krwi na całej ich 

szerokości dzięki czemu można nanosić kroplę krwi w dowolnym miejscu na końcówce paska 

testowego? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.  

 

4. Czy Zamawiający w Pakiecie 152 będzie wymagał, aby system dawał możliwości badania krwi 

włośniczkowej, żylnej, tętniczej i noworodkowej? 

Odp.: Zamawiający wymaga 

 

5. Dotyczy par. 3 ust. 2 pkt 1) umowy – Prosimy o potwierdzenie, że wymagany termin dostawy „do 

12godzin od chwili złożenia zamówienia -w przypadku zamówienia na „Ratunek Życia” –również 

poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej Zamawiającego” nie dotyczy Pakietów 151 i 152, które 

obejmują wyroby medyczne nie będące produktami ratującymi życie. 

Odp.: Zamawiający potwierdza.  

 

6. Dotyczy par. 3 ust. 2 pkt 2) umowy – Prosimy o wyłączenie Pakietów 151 i 152 z obowiązku 

dostaw  

„do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia –w przypadku zamówienia na „CITO” –również 

poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej Zamawiającego”. 

Odp.: Zamawiający wyłącza powyższe pakiety z obowiązku dostawa do 24  godzin. Od chwili 

złożenia zamówienia.  

 

7. Prosimy o potwierdzenie, że następujący zapis w par. 3 ust. 7 Umowy: „W przypadku dostawy na 

„Ratunek Życia” termin uzupełnienia braków ilościowych, jak również termin do rozpatrzenia 

reklamacji i dostarczenia Towarów wolnych od wad wynosi 12 godzin” nie dotyczy Pakietów 151 

i 152, które obejmują wyroby medyczne nie będące produktami ratującymi życie. 

Odp.: Zamawiający potwierdza iż dostawy na ratunek życia, nie dotyczy wskazanych pakietów.  

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga zezwolenie na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej / składu konsygnacyjnego od Wykonawcy, który nie jest hurtownią 

farmaceutyczną ani wytwórcą i składa ofertą jedynie na wyroby medyczne. 

Odp.: Zamawiający w SWZ zawarł zapis w warunkach udziału w postępowaniu dotyczący 

„uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej” jest 

wymagane jeżeli wymaga to prawo. Zamawiający jednocześnie potwierdza,  że nie będzie 

wymagał zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/ składu konsygnacyjnego od 

Wykonawcy, który składa jedynie ofertę na wyroby medyczne.  

 

ZESTAW PYTAŃ NR 20 

 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 26 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

1. Czy w Pakiecie 26  Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również 

zawierającego w swoim składzie 250 mg żywych kultur probiotycznych drożdży Saccharomyces 

boulardii w kapsułce? Zawartość żywych kultur probiotycznych drożdży w oferowanym 

produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym  w NIL. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 27 POZ. 3 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

2. Czy w Pakiecie 27 POZ. 3 Zamawiający miał na myśli i dopuszcza zaoferowanie preparatu 

zawierającego żywe kultury bakterii probiotycznych w postaci liofilizowanej w stężeniu 1 mld 

CFU na 1 kroplę? 
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Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 152 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

3. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w Pakiecie 152  paski testowe do glukometrów były 

wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja zapewnia kompletność i ciągłość dostaw 

pasków testowych, gdyż wymusza na wykonawcy utrzymywanie stałej dostępności pasków na 

rynku? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

4. Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w Pakiecie 152 w przedmiotowym postępowaniu była 

hurtownia farmaceutyczna, co zapewni dostawy i transport pasków testowych do siedziby 

Zamawiającego w warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

5. Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 152 pasków testowych z zakresem wynoszącym 

hematokrytu min. 10-70%, gwarantującym wykonanie prawidłowego pomiaru u osób dorosłych i 

noworodków? 

Odp.: Zamawiający wymaga. 

6. Czy Zamawiający wymaga aby opakowania zewnętrzne i instrukcje obsługi pasków testowych 

zaoferowanych w Pakiecie 152 zawierały takie same informacje dotyczące dopuszczalnej 

temperatury przechowywania pasków? 

Odp.: Zamawiający wymaga. 

UWAGA! WYKONAWCA, KTÓRY SKŁADA OFERTĘ PO DOPUSZCZENIACH JEST 

ZOBOWIĄZANY DO WSKAZANIA W FORMUKARZU, ZESTAW PYTAŃ NA KTÓRYM OPIERA 

SIĘ DOPUSZCZENIE, A JEŚLI TO NIEZBĘDNE POWINIEN PRZELICZYC ILOŚĆ SZT. W 

STOSUNKU DO POAKOWAŃ. 

 

 

Dyrektor SP ZOZ  

Andrzej Szewczuk 

/podpis w oryginale/ 


