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Elbląg, dnia 15.06.2022r. 

 
 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
 
Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy produktów 
farmaceutycznych - uzupełnienie, Nr sprawy ZP/11/2022,  
 
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 284 
ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:  
 
Pytanie 1- dot. Pakietu nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 1 i poz. 2 KIOVIG 100 mg/ml roztwór do infuzji, 

10% immunoglobuliny ludzkiej normalnej (IVIg), dostępne dawki: 1g/10ml, 
2,5g/25ml,5g/50ml,10g/100ml,20g/200ml,30g/300ml? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie, prosimy o 
modyfikację formularza cenowego i wskazanie jakie dawki oraz jakie ilości fiolek należy przyjąć do wyceny 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: 
W poz.1 Immunoglobulinum humanum normale rozt. do wlewu doż.100mg/ml, 1 fiolka 50 ml 
W poz. 2  Immunoglobulinum humanum normale rozt. do wlewu doż.100mg/ml, 1 fiolka 100 ml. 
 
Pytanie 2- dot. Pakietu nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 KIOVIG 100 mg/ml roztwór do infuzji, 10% 
immunoglobuliny ludzkiej normalnej (IVIg), dostępne dawki: 1g/10ml, 
2,5g/25ml,5g/50ml,10g/100ml,20g/200ml,30g/300ml? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie, prosimy o 
modyfikację formularza cenowego i wskazanie jakie dawki oraz jakie ilości fiolek należy przyjąć do wyceny. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga Immunoglobulinum humanum normale  roztwór do wlewu 
doż.100mg/ml, 1 fiolka 25 ml 
 

Pytanie 3- dot. Pakietu nr 6 
zwracam się z prośbą o doprecyzowanie jaką dokładnie wielkość produktu leczniczego w pakiecie nr 6 oczekuje 
Zamawiający? Obecnie na terenie Unii Europejskiej nie jest dopuszczony żaden lek o wielkości 1100 j.m x 1 fiolka 
Odpowiedź: W Rejestrze Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej dopuszczono lek w mocy : nie mniej niż 500 j.m. antytoksyny botulinowej typu A, nie mniej niż 
500 j.m. antytoksyny botulinowej typu B i nie mniej niż 100 j.m. antytoksyny botulinowej typu E/ml. 
 
Pytanie 4- dot. Pakietu nr 5 poz.3 
Pakiet 5 poz. 3 Azithromycin granulat do przyg. syropu: (100 mg/5 ml) but. 20 ml – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie preparatu w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej?. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 5- dot. Pakietu nr 17 poz. 10,18,19 
Pakiet 17 poz. 10,18,19 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatów w postaci tabletek powlekanych? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 6- dot. wzoru umowy 
Czy z uwagi na fakt, że wymienione produkty lecznicze w ramach pakietu nr 9 nie są lekami na tzw. „ratunek” i nie 
wymagają dostaw na drugi dzień po złożeniu zamówienia, ze względu na specyfikę i konieczność planowania podania z 
wyprzedzeniem, Zamawiający wydłuży termin dostawy do 48 godzin lub zezwoli na dostawę w terminie dłuższym niż 24 
godziny za uprzednią zgodą Zamawiającego dla pakietu nr 9? 
Obecny zapis wprowadza nieproporcjonalne ograniczenie w stosunku do obiektywnych potrzeb Zamawiającego w 
przypadku leków, które ze względu na specyfikę i konieczność planowania podania z wyprzedzeniem, nie wymagają 
dostaw w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę w terminie dłuższym niż 24 godziny za uprzednią 

zgodą Zamawiającego. 

 
Pytanie 7- dot. Pakietu nr 17 poz. 26 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub nie wycenianie w pakiecie nr 17 poz. 26 leku Levofloxacinum 
500mg/100m, ze względu na planowane zakończenie produkcji leku ? 
Odpowiedź: W przypadku braku jakiejkolwiek pozycji z formularza ofertowego Zamawiający wymaga 
złożenia oświadczenia o zaprzestaniu/ planowanym zaprzestaniu produkcji. Wpisanie "0" lub danej 
pozycji niewypełnionej, spowoduje odrzucenie oferty w zakresie tego pakietu. W przypadku zaistnienia 
takiej sytuacji prosimy o wpisanie ostatniej ceny zakupu i informacji pod pakietem. 
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Pytanie 8 
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: W przypadku braku jakiejkolwiek pozycji z formularza ofertowego Zamawiający wymaga 
złożenia oświadczenia o zaprzestaniu/ planowanym zaprzestaniu produkcji. Wpisanie "0" lub danej 
pozycji niewypełnionej, spowoduje odrzucenie oferty w zakresie tego pakietu. W przypadku zaistnienia 
takiej sytuacji prosimy o wpisanie ostatniej ceny zakupu i informacji pod pakietem. 
 
Pytanie 9 – dot. postaci leku 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się 
postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. tabletka a równoważnik ma postać tabletki powlekanej , kapsułki ( 
twarde, miękkie), drażetki, tabletki dojelitowe i odwrotnie ?     
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 10 – dot. Pakietu nr 5 poz. 23 
Czy Zamawiający dopuści postać tabl.? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 11 – dot. Pakietu nr 3 poz. 35 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego  Lidocaine 1% ,10mg/ml;20ml,rozt.d/wstrz., 5amp ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 12 – dot. Pakietu nr 3 poz. 34 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego  Lidocaine 2%,20mg/ml;20ml,rozt.d/wstrz., 5amp? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 13 – dot. Pakietu nr 5 poz. 27 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę MUPIROCINUM maść do nosa 5g po odpowiednim przeliczeniu opakowań? 

(dot. zgody na opak. 5g) 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 14 – dot. Pakietu nr 16  poz. 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt był przechowywany  w temperaturze pokojowej w związku z tym, 
że na rynku polskim zarejestrowane i dostępne  są produkty, które mogą być przechowywane poza lodówką? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 
 
Pytanie 15 – dot. Pakietu nr 16  poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt był przechowywany  w temperaturze pokojowej w związku z tym, 
że na rynku polskim zarejestrowane i dostępne  są produkty, które mogą być przechowywane poza lodówką? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 
 
 
 

 
 

Dyrektor 
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu 

(-) 
lek. Mirosław Gorbaczewski                                                                                                                
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