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Znak sprawy: ZP/02/2018                                                                                            Lipsko, dnia 27.03.2018 r. 
 

WYKONAWCY  
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMOWIENIA 

 
Dotyczy wyjaśnienia / modyfikacji do SIWZ - 1 

 
I. W związku z pytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy 
produktów farmaceutycznych, opublikowanym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod 
numerem 2018/S 043-093686 w dniu 02.03.2018 r. : 
 

ZESTAW PYTAŃ  NR 1 
 

Pytanie nr 1: Dotyczy: pakiet nr 11, poz. 267 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos 30 zawierającego 
mikroenkapsulowany szczep Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) występującego  w opakowaniach 
zawierających 30 kapsułek? 

Produkt Diflos 30 zawiera mikroenkapsulowany szczep probiotyczny Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 
53103), który jest najlepiej przebadany na świecie, ukazało się na jego temat ponad 900 badań i publikacji. 
Posiada zerowy potencjał przenoszenia plazmidów, co oznacza że L. rhamnosus GG może być podawany 
razem z antybiotykiem. Jest on rekomendowany w zapobieganiu biegunkom związanym z antybiotykoterpią 
przez Europejskie Stowarzyszenie Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia w Pediatrii.  

Technologia mikroenkaspulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie w wyniku 
zastosowania tej technologii efektywniej kolonizują jelito, ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej 
odporne na działanie czynników zewnętrznych (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i 
światła). Badania naukowe wykazują, że 1 miliard mikroenkapsułowanych żywych bakterii LGG ma taką 
samą skuteczność kolonizacji, jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsualcja pozwala na 
zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu 
przydatności do użycia danego produktu. 

Diflos 30 to suplement diety, mającym na celu uzupełnienie mikroflory jelitowej w trakcie i po 
antybiotykoterapii. Może być stosowany przez noworodki, niemowlęta, dzieci  i dorosłych, w tym także 
kobiety w ciąży. Produkt nie zawiera białek mleka krowiego, laktozy, glutenu, dlatego może być podawany 
osobom, które nie tolerują tych składników. 

Jedna kapsułka Diflos 30 zawiera 0,6 mld mikroenkapsulowanych bakterii, co odpowiada 3 mld bakterii 
liofilizowanych. Kapsułki są otwierane, a ich zawartość można rozpuścić np. w wodzie, dzięki czemu można 
z nich przygotować zawiesinę. 0,6 mld mikroenkapsulowanych bakterii = 3 mld liofilizowanych bakterii  

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
 
 
 



 2

 
ZESTAW PYTAŃ  NR 2 

 
Pytanie nr 1:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w Pakiecie 11 poz. 33 leku 
Nimesil 100 mg* 30 sasz ? 
 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 2:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w Pakiecie 11  poz. 87 leku 
Ketoprofenum Fastum w tubie 100g? 
 
Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 3:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w Pakiecie 11  poz. 100 i 101 
odpowiednio preparatu Letrox 50mcg i 100mcg w opakowaniach x 50 tabl. i przeliczenie zgodnie z 
zapotrzebowaniem Zamawiającego? 
Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 4:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w Pakiecie 11 poz.158 
preparatu ibuprofenu pod nazwą MIG dla dzieci? 
Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
Pytanie nr 5:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w Pakiecie 8 poz.7 leku Lioton 
1000 w tubie 30 g ? 
Czy można zaproponować przeliczenie 1:1 czyli 50 op? 
Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 6:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w Pakiecie 11 poz.148 leku 
Lioton 1000 w tubie 30 g lub 50 g? 
W jaki sposób przeliczyć ilość opakowań? 
Odpowiedź nr 6: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający oczekuje przeliczenia  z 
zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie nr 7:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w Pakiecie 18 poz.34, 35 
odpowiednio Benalapril 5mg i Benalapril 10 mg  w opakowaniach x 30 tabl i przeliczenie zgodnie z 
zapotrzebowaniem Zamawiającego? 
Odpowiedź nr 7: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 8:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w Pakiecie 18 poz.38, 39,40 
odpowiednio Siofor 500, Siofor 850, Siofor 1000 w opakowaniach x 30 tabl powlekanych  i 
przeliczenie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego? 
Odpowiedź nr 8: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 9:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w Pakiecie 18 poz.96 leku 
Trifas 10mg? 
Odpowiedź nr 9: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 10:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w  Pakiecie 30 poz. 26 
oryginalnego preparatu nebivololu pod nazwą Nebilet?  
Odpowiedź nr 10: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 11:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie: 
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Numer pakietu 
L.P. w 

pakiecie Nazwa produktu 

Pakiet nr 11 -  leki różne  33 Aulin 100mg  x 30tabl 

Pakiet nr 11 -  leki różne  85 Dexak 50mg/2mlx5amp 

Pakiet nr 11 -  leki różne  87 Dicloratio 1% żel 100g (Ratiogel) 

Pakiet nr 11 -  leki różne  100 Eltroxin 100mcg x 100 tbl 

Pakiet nr 11 -  leki różne  101 Eltroxin 50mcg x 100 tbl 

Pakiet nr 11 -  leki różne  106 Espumisan 40mgx100 kaps. 

Pakiet nr 11 -  leki różne  107 Espumisan krople 30ml 

Pakiet nr 11 -  leki różne  148 Heparin forte żel 1000 j.m. 35g 

Pakiet nr 11 -  leki różne  158 Ibufen 100g zaw. 

Pakiet nr 11 -  leki różne  248 Pangrol 10000x50 kaps. 

Pakiet nr 11 -  leki różne  342 Trifas 20mg/4mlx5amp. 

Pakiet nr 18 - Leki różne 34 Enarenal 10 mg x 60 tbl 

Pakiet nr 18 - Leki różne 35 Enarenal 5 mg x 60 tbl 

Pakiet nr 18 - Leki różne 38 Formetic 1000 mg x 60 tbl 

Pakiet nr 18 - Leki różne 39 Formetic 500mg x 60 tbl 

Pakiet nr 18 - Leki różne 40 Formetic 850 mgx 60 tbl 

Pakiet nr 18 - Leki różne 96 Toramide 10 mg x 30 tbl 

Pakiet nr 30 -  leki różne  26 Nebilenin 5mgx28 tabletek 
 
 
I wydzielenie do oddzielnego Pakietu? 
Odpowiedź nr 11: Zamawiający nie dokonuje wskazanych podziałów i pozostawia ilość 
pakietów bez zmian. 
 

ZESTAW PYTAŃ  NR 3 
 

Pytanie nr 1: Czy w pakiecie Nr 11 poz. 217 i 218 (Nebbud zaw. d/inhal 0,25 i 0,5 mg/ml 2ml x 20 amp.) 
Zamawiający wymaga produktu,  po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić 
już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w pakiecie Nr 11 poz. 217 i 218 (Nebbud zaw. d/inhal 0,25 i 0,5 mg/ml 2ml x 
20 amp.) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie 
z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin? 
Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający w pakiecie Nr 11 poz. 217 i 218 (Nebbud zaw. d/inhal 0,25 i 0,5 mg/ml 2ml x 
20 amp.) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?  
Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 4: Czy w pakiecie Nr 11 poz. 217 i 218 (Nebbud zaw. d/inhal 0,25 i 0,5 mg/ml 2ml x 20 amp.) 
Zamawiający wymaga, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego,  leku w postaci 
budezonidu zmikronizowanego? 
Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 5: Czy Zamawiający w pakiecie Nr 11 poz. 217 i 218 (Nebbud zaw. d/inhal 0,25 i 0,5 mg/ml 2ml x 
20 amp.) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, lecz w 
różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość łączenia dawek? 
Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  
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ZESTAW PYTAŃ  NR 4 
 

Pytanie nr 1. Pakiet 18 pozycja 43: Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian 
sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml  z systemem Luer Slip, Luer Lock 
skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu  do Heparyny, 
stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając 
krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany  jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie 
przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?  

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostawiamy bez zmian. 

Pytanie nr 2. Pakiet 18 pozycja 43: Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  
pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?   

Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostawiamy bez zmian. 

Pytanie nr 3. Pakiet 17 pozycja 1: Czy Zamawiający   dopuści  produkt Citra-HF-Pre™ 
stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim 
składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian 
sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka 
typu luer-lock, igła typu spike, igła)?  

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostawiamy bez zmian. 

Pytanie nr 4. Pakiet 32  pozycje 1, 2 : Czy Zamawiający  dopuści do postępowania opatrunek 
hemostatyczny  Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy,   
wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający 
mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej 
wagi? 

Odpowiedź nr 4: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostawiamy bez zmian. 

Pytanie nr 5. Pakiet 32  pozycje 1, 2 : Czy Zamawiający   wyrazi zgodę na produkt pakowany po 
2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?  

Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostawiamy bez zmian. 
 

ZESTAW PYTAŃ  NR 5 
 

Pytanie nr 1: Pakiet nr 18 - Leki różne, pozycja 43.Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ 
w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% 
x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej 
czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne 
rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Specjalna budowa 
ampułko-strzykawki Praxiject i CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy przed uszkodzeniem gdyż 
maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 
bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych 
strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). PraxiFlow pakowany jest w 
fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas nabierania np.: z 
fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki 
CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny 
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posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. 
Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas 
otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w ilości 75 blistrów w opakowaniu zbiorczym z 
przeliczeniem zamawianej ilości.  
z przeliczeniem zamawianej ilości. 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 2: Pakiet nr 18 - Leki różne, pozycja 43.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie 
pozycji 43 z Pakiet nr 18 i stworzy osobny pakiet?  
Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie wydziela wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. 
 

ZESTAW PYTAŃ  NR 6 
 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 poz. 1 leku w opakowaniu x 20 
tabl., wraz z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?  
Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 poz. 36 i 38 leku w postaci 
kapsułek? 
Odpowiedź nr 2: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 6 poz. 7, 8, 18, 29, 32 do osobnego pakietu, ze względu na 
brak wiedzy czy dane produkty lecznicze pozostaną w portfolio Wykonawcy do końca obowiązywania 
umowy?  
Odpowiedź nr 3: Zamawiający wydziela pozycje do oddzielnego pakietu i z wydzielonych pozycji tworzy pakiet 
6a. Prosimy o zapoznanie się z nowym kształtem formularza asortymentowo – cenowego. 
 
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający w par. 3.2. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? 
Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) 
zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego 
doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie 
telefonicznej.  
Odpowiedź nr 4:Zamawiajacy zmienia sugerowany zapis i nadaje mu treść: Dostawy odbywać się będą 
sukcesywnie, w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego, na podstawie   składanych zamówień droga 
pisemną, elektroniczną  lub faxem, w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia. 
 
Pytanie nr 5: Czy Zamawiający wydłuży termin wskazany w par. 4.4 z 48 godzin 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. 
Odpowiedź nr 5:Zamawiajacy zmienia sugerowany zapis i nadaje mu treść:  
Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą:  
        -  braków ilościowych w ciągu 3 dni roboczych, 
        - wad jakościowych w ciągu 14 dni. 
 
Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopisze w par. 8.2.1.b)  na końcu frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia 
cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy  towar oferowany jest po cenie niższej”? 
Odpowiedź nr 6: Zamawiający dopisuje w par. 8.2.1.b)  na końcu frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia 
cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy  towar oferowany jest po cenie niższej”. 
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ZESTAW PYTAŃ  NR 7 

 
Pytanie nr 1: Zapytanie do pakietu 31: „Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo 
pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako 
produkt leczniczy (lek)?” 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający wymaga. 

 
Pytanie nr 2: Zapytanie do pakietu 31 „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt 
posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek 
miękkich?” 

Odpowiedź nr 2: Zamawiający wymaga. 

 
ZESTAW PYTAŃ  NR 8 

 
Pytanie nr 1: Dotyczy zadania nr 19: W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków 
zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w pakiecie nr 19 poz. 6 oraz 12  jednego preparatu zawierającego 9 witamin 
rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – Cernevit. Preparat Cernevit 
jest w postaci liofilizatu, a witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są umieszczone w micellach 
kwasu glikocholowego, Cernevit rozpuszcza się w wodzie do iniekcji, glukozie 5%, soli 
fizjologicznej, może więc być podawany pacjentom, którzy nie otrzymują tłuszczu w żywieniu 
pozajelitowym. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 300 szt preparatu Cernevit w pak.19 
poz.6 i poz.12 zamiast preparatów konfekcjonowanych w oddzielnych fiolkach. Ponadto 
zaoferowanie witamin w jednej ampułce będzie dla zamawiającego korzystne cenowo. W 
przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zwracamy sie z prośbą o wydzielenie 
poz.6 i poz.12 do odrębnego pakietu. Utworzenie odrębnego pakietu pozwoli za złożenie 
konkurencyjnej oferty i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego. 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyraża zgodę na podany preparat ale nie wydziela do 
oddzielnego pakietu. 

ZESTAW PYTAŃ  NR 9 
 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 19 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
produktu leczniczego Clindamycin Kabi w opakowaniu ampułka, pakowana x 5? 
Odpowiedź nr 1:Zamawiajacy dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15 pozycja 4, 
12,13,16 płynów infuzyjnych w opakowaniu z dwoma portami? 
Odpowiedź nr 2:Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie 15 pozycji 20 Płyn Sol.Ringeri 
1000ml w butelce stojącej z dwoma portami różnej wielkości? 
Odpowiedź nr 3:Tak, zamawiający oczekuje zaoferowania SO. Ringeri 1000 ml w 
butelce stojącej z dwoma portami różnej wielkości. 
 
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15 pozycja 21 
produktu leczniczego Mannitol 20% w opakowaniu szklanym? 
Odpowiedź nr 4: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15 pozycja 22 płyn 
wieloelektrolitowy przeznaczony do stosowania u dzieci od pierwszego dnia życia, który 
zgodnie z European Consensus Statement on intraoperative fluid therapy in children 
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(Europejski Konsensus okołooperacyjnej terapii płynowej           u dzieci) posiada skład 
zbliżony do fizjologicznego składu osocza oraz zawiera glukozę o stężeniu 1 %. 
Odpowiedź nr 5: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 6: Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycja 29 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z 
tauryną, 12g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g 
(30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 187g o 
energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml? 
Odpowiedź nr 6: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 7: Czy Zamawiający w pakiecie 15 w pozycja 34 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 25,0g z 
tauryną, 4g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 19g 
(30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 63g o 
energii pozabiałkowej 450 kcal, pojemności 493ml? 
Odpowiedź nr 7: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 8: Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycja 37 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
produktu leczniczego Addamel N 10 ml x 20 ampułek? 
Odpowiedź nr 8: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15 pozycja 40 
produktu leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3%        w opakowaniu 
worek 500ml? 
Odpowiedź nr 9: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 10: Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycja 25 oraz 66 wymaga zaoferowania 
produktów leczniczych w bezpiecznych opakowaniach wyposażonych w dwa różnej wielkości 
porty zabezpieczone plastikowymi zatyczkami (dodatkowo oznaczonymi strzałkami, jedna do 
wstrzyknięcia, druga wskazująca miejsce do podłączenia zestawu do infuzji) co zmniejsza 
ryzyko kontaminacji? 
Odpowiedź nr 10: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 pozycje 49 oraz 
50 preparatu Kalium chloratum 15% 10/20ml w systemie bezigłowym pakowany po 20 sztuk? 
Odpowiedź nr 11: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 12: Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycja 87 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
produktu leczniczego Propofolum  1% emulsja 10mg/ml 20ml x 5 ampułek? 
Odpowiedź nr 12: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 13: Czy Zamawiający w Pakiecie 18 pozycji 89 oraz 90 wymaga aby produkt 
metamizole, zgodnie z treścią ChPL, posiadał możliwość stosowania u kobiet w I oraz II 
trymestrze ciąży? 
Odpowiedź nr 13: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 14: Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycji 89 oraz 90 wymaga aby produkt 
metamizole, był zaoferowany  w opakowaniu typu ampułka szklana z oranżowego szkła 
zapewniającym ochronę przed światłem, zgodnie z wymogiem Farmakopei Europejskiej? 
Odpowiedź nr 14: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 15: Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycji 89 oraz 90  wyrazi zgodę na 
zaoferowanie produktu leczniczego metamizole  w opakowaniach x 10 szt.? 
Odpowiedź nr 15: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 pozycja 69 
preparatu Natrium chloratum 0,9% 10ml w opakowaniach po 50 sztuk? 
Odpowiedź nr 16: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 18 pozycji 25 oraz 66 
co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za 
tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? 
Odpowiedź nr 17: Zamawiający nie wydziela wskazanych pozycji do oddzielnego 
pakietu. 
 
Pytanie nr 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 25 pozycji 1 
preparatu Piperacillin/Tazobactam Kabi 4g+0,5 g w fiolce x 10 sztuk? 
Odpowiedź nr 18: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

ZESTAW PYTAŃ  NR 10 
 

Pytanie nr 1: Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 11 poz. 149 w 
przedmiotowym postępowaniu: Czy z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy 
własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy Zamawiający 
dopuści zamiennik HepaDr. posiadający taki sam status rejestracyjny i takie samo stężenie substancji 
czynnych (asparaginian ornityny 100 mg i cholinę 35 mg), konfekcjonowany w opakowaniach x 40 tabl., po 
odpowiednim przeliczeniu tabletek na ilość opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę? 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 2: Kolejne pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 11 poz. 305 w 
przedmiotowym postępowaniu: Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy 
własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający 
dopuści zamiennik ZinoDr. o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej zawartości substancji 
czynnych, takiej samej konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, takiej samej 
postaci i formie opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem)? 

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 3a: Kolejne pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 11 poz. 322 i 322 w 
przedmiotowym postępowaniu: Czy z uwagi na możliwość ujednolicenia sprzętu do monitorowania 
glikemii Zamawiający dopuszcza paski testowe do glukometrów GlucoDr. auto również w pozycji 323?  

Odpowiedź nr 3a: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 3b: Jak pokazują wyniki badań opublikowanych w międzynarodowej literaturze i pomiarów 
wykonanych w renomowanych ośrodkach badawczych, zakres hematokrytu rozpoczynający się od dolnej 
granicy 35% nie obejmuje w całości prawidłowych, fizjologicznych wartości HCT w takich grupach 
pacjentów jak niemowlęta, kobiety w ciąży i dzieci poniżej 6. roku życia. W związku z pojawiającym się 
tematem hematokrytu w postępowaniach dotyczących przetargów na dostawy pasków testowych, w 
których jeden z wykonawców zadaje pytanie, czy Zamawiający dopuści zakres hematokrytu zgodny z normą 
EN ISO 15197:2015, ale jednocześnie nie podaje zgodnie z faktami, że przedmiotowa norma takiego zakresu 
po prostu nie definiuje, uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków 
testowych ze standardowym zakresem hematokrytu  wynoszącym 20-60%"? 

Odpowiedź nr 3b: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 3c: Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe do glukometru z szerokim spektrum zastosowań, 
charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-
70%, umożliwiające wykonywanie pomiarów u osób dorosłych i noworodków; b) wyrzut zużytego paska za 
pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) 
stabilność pasków testowych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu opakowania; f) wielkość próbki 0,5 
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mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) paski testowe posiadające wszelkie certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z 
polskim prawem? 

Odpowiedź nr 3c: Zgodnie z SIWZ. 

ZESTAW PYTAŃ  NR 11 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający w Pakiet nr 11 -  leki różne, poz. 192 (Marcaine Spinal 0,5% Heavy 5mg/ml 
4ml x 5 amp.) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry. 

ZESTAW PYTAŃ  NR 12 
 
Pytanie nr 1: Dotyczy pakietu nr 11 poz. 135. Czy Zamawiający dopuści wycenę 
Terlipressini acetas EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f ? 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza  w pakiecie nr 11 poz 213 wycenę 25 
opakowań preparatu Makrogol  74 g  x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem 
rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego 
(ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii i jest jedynym preparatem 
stosowanym do przygotowania pacjenta do badania wymienionym w Programie Badań 
Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego 
(http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie), którego oferta cenowa jest korzystna dla 
zamawiającego? 
Odpowiedź nr 2: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 3: Dotyczy pakietu nr 11 poz. 242. W związku ze zmianą wielkości opakowania 
na 28ml, proszę o dopuszczenie wyceny leku Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml, 
gr.d/sp.zaw.doust, 1 but. Proszę określić ilość opakowań, jaką należy wycenić 
Odpowiedź nr 3: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie 
pakietu 11 pozycji 242 i nadaje mu brzmienie: Nystatyna zaw. 2,8mln jm 28ml 

 
Pytanie nr 4: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu 
umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana 
mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie 
pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, 
brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z  §1 
ust.3 umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 
Odpowiedź nr 4: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy sugerowanych przez 
wykonawcę. 
 
Pytanie nr 5: Do treści §3 ust.8 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z 
przesłanką wynikającą z treści 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."  
Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy sugerowanych przez 
wykonawcę. 

 
Pytanie nr 6: Prosimy o dopisanie do §6 ust.4 projektu umowy:"...zgodnie z art.4 pkt 3 
Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych". 
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Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy sugerowanych przez 
wykonawcę. 

 
 

ZESTAW PYTAŃ  NR 13 
 

 
Pytanie nr 1: 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 zamieszczona 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)? 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza zaokrąglenia w górę do pełnych ilości 
opakowań.  
 
Pytanie nr 2: Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i 
dawki lecz różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki  
i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania? 
Odpowiedź nr 2: Zamawiający traktuje jako równoważne takie zamiany postaci leku 
przy zachowaniu tej samej drogi podania. Zamawiający zastrzega jednak, że w 
stosownych miejscach oznaczonych gwiazdką przy produkcie opisu przedmiotu 
zamówienia wymagana jest dokładnie taka sama postać oczekiwanego leku jaką 
sugeruje zamawiający. 

 
Pytanie nr 3: 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? 
Odpowiedź nr 3: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji 
pod pakietem. 

 
Pytanie nr 4: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pak.11 pozycji: 
69, 71, 159, 160, 247, 314, 315, 316, 335, 336, 348, 349, 350, 351 do osobnego pakietu w 
celu umożliwienia przystąpienia do przetargu większej ilości oferentów. 
Odpowiedź nr 4: Zamawiający wydziela pozycje 69, 71, 159, 160, 247, 314, 315, 316, 
335, 336, 348, 349, 350, 351 z zadania 11 do oddzielnego pakietu i tworzy z nich 
pakiet 11 a. Prosimy o zapoznanie się z nowym kształtem formularza 
asortymentowo – cenowego. 
 
Otrzymują: 
Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ wg wykazu i strona internetowa 

 
Uwaga: Zamawiajacy przedłuża termin składania ofert w powyższym postępowaniu do dnia 13.04.2018 
r. Uprasza się wykonawców o zapoznanie się z nowym brzmieniem dokumentów postępowania. 
 

 
....................................................... 

/sporządziła/ 

................................. 
                                                         /zatwierdziła/ 


