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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny                                               Wrocław, dnia  01.03.2022r. 
         im. J. Gromkowskiego 
51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5  
                     

dotyczy: PN 11/22  – dostawa płynów infuzyjnych i szczepionek 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), 
Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz                               
z wyjaśnieniami: 
 

 
  Pytanie nr 1  

Zad.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 produktu 
leczniczego zawierającego żelatynę w stężeniu 3% w opakowniu typu freeflex plus? 
Zgodnie z zapisami Charakterystyki Produktów Leczniczych, żelatyna w stężeniu 3%  
i 4% posiadają identyczne dawkowanie oraz efekt terapeutyczny – co jest potwierdzone 
zapisami w Charakterystykach Produktów Leczniczych. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy zadań od 2 do 5: Czy  Zamawiający wymaga portów ze szczelną membraną, 
która  po wyjęciu zestawu do przetoczeń samozasklepia się, uniemożliwiając wyciek 
leku z opakowania ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy zadań od  8 do 10: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w zadaniach 8, 9, 10 
płynów infuzyjnych w opakowaniu stojącym z dwoma niezależnymi, różnej wielkości 
portami oddzielnie otwieranymi, oznaczonymi strzałkami definiującymi przeznaczenie 
danego portu do odpowiedniej procedury medycznej – co redukuje ryzyko pomyłki  
i wyboru niewłaściwego portu? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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Pytanie nr 4 

Dotyczy zad.11 i 12: Czy Zamawiający wymaga opakowań z portami posiadającymi 
samozasklepiającą się membranę, co uniemożliwia wyciek leku z opakowania? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy zad. 13, 14, 15,16,17: Czy Zamawiający wymaga płynu wielkoelektrolitowego, 
którego skład jest najbardziej zbliżony do fizjologicznego składu osocza spośród 
wszystkich dostępnych na rynku płynów wieloelektrolitowych:  (zawartość jonu chloru 
poniżej 110mEq/l) oraz osmolarności w granicach 280-295mosm/l? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy zad. 22,23,25,26,27: Czy  Zamawiający wymaga portów ze szczelną membraną, 
która  po wyjęciu zestawu do przetoczeń samozasklepia się, uniemożliwiając wyciek 
leku z opakowania? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy zad. 31,32,33,34a: Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu  
i pacjentów wymaga, aby zaoferować w zadaniach 31,32,33,34a produkty lecznicze w 
opakowaniach, które posiadają samouszczelniające się, jałowe porty niewymagające 
dodatkowych nakładów finansowych i czasowych związanych z dezynfekcją? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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Pytanie nr 8 

Dotyczy zad. 31,32,33,34a: Czy Zamawiający wymaga opakowań stojących  
z samouszczelniającymi się membranami? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

Pytanie nr 9 

Czy w związku z ograniczeniami platformy zakupowej co do objętości przesyłanych 
plików,  Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty przedmiotowego środka 
dowodowego w postaci oświadczenia o posiadaniu dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie do obrotu oferowanego produktu farmaceutycznego wraz z aktualnym 
CHPL oferowanego produktu leczniczego, oraz dostarczeniu ich na każde wezwanie 
Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. 

 

 
 
 
 
Pytanie nr 10 
Do projektu umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian Pkt. 10 poprzez zamianę  słów 
„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 
 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.  
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie nr 11 
Do projektu umowy: 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy 

sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w Pkt. 14.2 projektu 

umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji ora zamianę słów z „…od dnia 

zgłoszenia” na „…od daty uznania reklamacji” 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.  
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