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Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie

leczniczych p/bakteryjnych, p/wirusowych, p/grzybiczych i środków kontrastowych 

   

  Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka 
ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 i 137
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
 
Pytanie 1 
„Dotyczy: pak. 2 poz. 1; pak. 3 poz. 1,2,3,4; pak. 4 poz. 28
Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci tabletki 
 
Odpowiedź: Dotyczy: pak. 2 poz. 1; pak. 4 poz. 28; pak. 14 poz. 1, 2 
Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu. Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało określone 
w Rozdz. III pkt 5 SWZ. 
Odpowiedź: Dotyczy: pak. 3 poz. 1,2,3,4 
Zamawiający nie dopuszcza preparatu w postaci tabletki powlekanej.
do podania pozajelitowego. 
 
Pytanie 2 
„Dotyczy pak. 1 poz. 1 oraz 2 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny: 
 
Poz. 1. Amikacin Kabi, 5 mg/ml; 100 ml, roztw.do infuz., 10 but.( stosowana bez ograniczeń wiekowych 
op. zam. podstawowe oraz 9 op. zam. z prawem opcji

Poz. 2 Amikacin Kabi, 5 mg/ml; 200 ml, roztw.do infuz., 10 but.( stosowana bez ograniczeń wiekowych od 1 doby życia) w ilości 6 
op. zam. podstawowe oraz 3,6 op. zam. z prawem o

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. leki lecz nie czyni wymogu.
 
Pytanie 3 
„Dotyczy pak. 2 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny Hiconcil,  250 mg/5 ml, 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.
 
Pytanie 4 
„Dotyczy pak. 4 poz. 15 oraz 16 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparaty w postaci tabletki ?”
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.
określone w Rozdz. III pkt 5 SWZ. 
 
Pytanie 5 
„Dotyczy pak. 4 poz. 20 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci kapsułki ? ( tylko taka postać jest dostępna)
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postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

leczniczych p/bakteryjnych, p/wirusowych, p/grzybiczych i środków kontrastowych (sygnatura sprawy:

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej
złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 i 137 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wraz z wyjaśnieniami treści SWZ: 

pak. 4 poz. 28; pak. 14 poz. 1, 2  
Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci tabletki powlekanej” 

pak. 2 poz. 1; pak. 4 poz. 28; pak. 14 poz. 1, 2  
dopuszcza lecz nie czyni wymogu. Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało określone 

w postaci tabletki powlekanej. W Zadaniu 3 są tylko dwie pozycje w postaci 

Poz. 1. Amikacin Kabi, 5 mg/ml; 100 ml, roztw.do infuz., 10 but.( stosowana bez ograniczeń wiekowych 
op. zam. podstawowe oraz 9 op. zam. z prawem opcji 

l, roztw.do infuz., 10 but.( stosowana bez ograniczeń wiekowych od 1 doby życia) w ilości 6 
op. zam. podstawowe oraz 3,6 op. zam. z prawem opcji” 

dopuszcza ww. leki lecz nie czyni wymogu.  

Hiconcil,  250 mg/5 ml, prosz.d/sp.zaw.doust.,100 ml ?” 

dopuszcza lecz nie czyni wymogu.  

preparaty w postaci tabletki ?” 

dopuszcza lecz nie czyni wymogu. Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało 

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci kapsułki ? ( tylko taka postać jest dostępna)

Elżbieta Borowik 
Zofia Dombrowska 

 

Wrocław, dnia 10.12.2021r. 

rzetargu nieograniczonego na dostawy produktów 

(sygnatura sprawy: EZ/792/101/21) 

Medycyny Ratunkowej, informuje, że do 
ustawy Prawo zamówień publicznych 

dopuszcza lecz nie czyni wymogu. Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało określone  

adaniu 3 są tylko dwie pozycje w postaci  inj. iv. 

Poz. 1. Amikacin Kabi, 5 mg/ml; 100 ml, roztw.do infuz., 10 but.( stosowana bez ograniczeń wiekowych od 1 doby życia) w ilości 15 

l, roztw.do infuz., 10 but.( stosowana bez ograniczeń wiekowych od 1 doby życia) w ilości 6 

Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało 

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci kapsułki ? ( tylko taka postać jest dostępna)” 



 

 

 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.
określone w Rozdz. III pkt 5 SWZ. 
 
Pytanie 6 
„Dotyczy pak. 16 poz. 1 oraz 2  
Czy Zamawiający dopuści do wyceny: 
Poz. 1  Meropenem Kabi, 500mg, prosz.d/sp.rozt.d/wst,inf,20ml,10fiol
Poz. 2.  Meropenem Kabi,1000mg, prosz.d/sp.rozt.d/wst,inf,20ml,10fiol? 
Zgodnie z zapisami CHPL: 
„ Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność roztworu do infuzji przygotowanego z użyciem 0,9% roztworu chlorku sodu podczas 
przechowywania przez 3 godziny w temperaturze 25°C lub
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.
 
Pytanie 7 
„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 dopuszcza lecz nie czyni wymogu.
określone w Rozdz. III pkt 5 SWZ. 
 
Pytanie 8 
„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku podając ostatnią cenę
jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest jego tymczasowy brak a nie ma innego leku 
równoważnego, którym można byłoby  go zastąpić ?”
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.
 
 
Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia z
złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż mi
realizowany. 
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dopuszcza lecz nie czyni wymogu. Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało 

Meropenem Kabi, 500mg, prosz.d/sp.rozt.d/wst,inf,20ml,10fiol 
Kabi,1000mg, prosz.d/sp.rozt.d/wst,inf,20ml,10fiol?  

„ Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność roztworu do infuzji przygotowanego z użyciem 0,9% roztworu chlorku sodu podczas 
przechowywania przez 3 godziny w temperaturze 25°C lub podczas przechowywania w lodówce (2-

dopuszcza lecz nie czyni wymogu.  

„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), 

dopuszcza lecz nie czyni wymogu. Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało 

podając ostatnią cenę sprzedaży oraz adekwatną uwagę pod pakietem w przypadku  
jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest jego tymczasowy brak a nie ma innego leku 
równoważnego, którym można byłoby  go zastąpić ?” 

lecz nie czyni wymogu. 

Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym” bądź „Ofercie Wykonawcy” ofertę należy 
złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż mi

Elżbieta Borowik 
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Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało 

„ Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność roztworu do infuzji przygotowanego z użyciem 0,9% roztworu chlorku sodu podczas 
-8°C) przez 24 godzin.”  

„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), 

Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało 

sprzedaży oraz adekwatną uwagę pod pakietem w przypadku  
jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest jego tymczasowy brak a nie ma innego leku 

bądź „Ofercie Wykonawcy” ofertę należy 
złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby być 


