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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę leków  ogólnych oraz preparatów do żywienia poza

i dojelitowego

Zamawiający  informuje,  iż  w  toku  prowadzonego  postępowania  wpłynęły  pytania
dotyczące  przedmiotowego  postępowania,  których  treść  wraz  z  odpowiedziami  udzielonymi
przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 10 poz. 10 
Czy  Zamawiający  wymaga  w zakresie  nr  10,  poz.  10  Propofolu  1  %,  w  postaci  ampułko-
strzykawki 50 ml?
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 10 poz. 10 
Prosimy o wydzielenie lub przeniesienie do innego pakietu pozycji nr 4 i 5 (Eptifibatide 2 mg/ml
– 10 ml fiol., Eptifibatide 0,75 mg/ml - 100 ml fiol. ) oraz poz. nr 7 i 8 (Nadroparinum calcicum
2  850  j.m.  anty-Xa/  0,3  ml  ampstrz.,  Nadroparinum  calcicum  5  700  j.m.  anty-Xa/  0,6  ml
ampstrz.), z uwagi na brak dostępności, możliwości zakupu tych leków. 
Odp.: Zamawiający wykreśla z pakietu 10 pozycję 7, 8 i 9. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - dot. Pakietu nr 21
W związku z tym, że na ryku polskim pojawiły się wapna/pochłaniacze Co2 nie dopuszczone
przez Farmakopee brytyjską i amerykańską ze względu na wysoką zawartość NAOH (powyżej
3%),  nieregularny  kształt  granulek  oraz  bardzo  niską  wydajność  pochłaniania  (17%,  przy
średniej ok. 26%), czy Zamawiający wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH poniżej
3%, regularnych granulkach, stopniu wydajności na poziomie 26% oraz stopniu pylenia poniżej
0,3%?
Odp.:  Zamawiający wymaga wapna medycznego o wydajności pochłaniania na poziomie min.
26%. 

Pytanie nr 4 - dot. Pakietu nr 21
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane wapno było wapnem medycznym zatwierdzonym i
zgodnym  z  wymaganiami  przez  Farmakopee  Brytyjską  i  Amerykańską,  oraz  wymaga
odpowiedniego pisma potwierdzającego ww. od producenta wapna?



Odp.: Zamawiający wymaga aby zaoferowane wapno było wapnem medycznym dopuszczonym
do obrotu na terenie RP i spełniającym wszystkie wymagania ustawy o wyrobach medycznych. 

Pytanie nr 5 - dot. Pakietu nr 21
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie dla Pakietu nr 21 (wapno sodowane) od wymogu posia-
daniem uprawnień do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej. Przedmiot zamówienia w Pakie-
cie nr 21 jest wyrobem medycznym, do jego dystrybucji nie jest wymagane prowadzenie hur-
towni farmaceutycznej. Zamawiający ogranicza w ten sposób możliwość wzięcia udziału w po-
stępowaniu wykonawcom nie posiadającym statusu hurtowni farmaceutycznej.
Odp.: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania uprawnień do prowadzenia hurtowni
farmaceutycznej.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 1 poz. 288
Czy Zamawiający dopuści wycenę 8 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, którego oferta cenowa jest
korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W
przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.
Odp.: Nie.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 1 poz. 315
Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wycenę  MUPIROCINUM  maść  do  nosa  5g  po  odpowiednim
przeliczeniu opakowań? W przypadku zgody prosimy o doprecyzowanie czy zaoferowaną ilość
opakowań należy zaokrąglić w górę czy pozostawić do 2-ch miejsc po przecinku?
Odp.: Należy wyceni 30 op. Mupirocin ung. rhin. a 5g

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 1 poz. 45 
W związku z problemami z dostępnością prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 1 poz. 45
W związku z problemami z dostępnością prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 1 poz. 58
W związku z problemami z dostępnością prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie.

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 1 poz. 294
Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma
to samo działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty.
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu Lioton 1000, w ilośći 20op.



Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 1 poz. 8
W związku z zakończoną produkcją prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 1 poz. 138 
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  równoważnego Simeticonum 0,04g
opakowanie 100 kps., posiadające takie same właściwości i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x
100 tbl.?
Odp.: Tak.

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 1 poz. 292
Prosimy  o  doprecyzowanie,  czy  Zamawiający  wymaga  wyceny  Glukozy  zarejestrowanej  jako
produkt leczniczy czy jako surowiec farmaceutyczny?
Odp.:  Zamawiający  dopuszcza  glucosum subs.  zarówno  o  statusie  produktu  leczniczego  jak  i
surowca do receptury. 

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 1 poz. 324
Prosimy  o  doprecyzowanie,  czy  Zamawiający  wymaga  wyceny  Parafiny  zarejestrowanej  jako
produkt leczniczy czy jako surowiec farmaceutyczny?
Odp.: Zamawiający wymaga wyceny parafinum liq. zarejestrowanej jako surowiec do receptury. 

Pytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 5 poz. 29 
Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  preparatu  równoważnego  Lidocaine  1%,
10mg/ml;20ml,rozt.d/wst., 5amp?
Odp.: Tak.

Pytanie nr 17– dot. Pakietu nr 5 poz. 15 
Proszę o wydzielenie pozycji  do odrębnego pakietu.  Umożliwi to przystąpienie większej  liczby
oferentów.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 7 poz. 7
Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z
SWZ,  który  jest  rekomendowany  przez  Europejskie  Towarzystwo  Endoskopii  Przewodu
Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest
korzystna  dla  zamawiającego?  (2.)  Czy  zamawiający  wymaga  preparatu  Makrogol  (74  g  x  48
saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SWZ?
Odp.: Tak.

Pytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 25 poz. 7 
Zamawiający  wymaga,  aby  zgodnie  z  treścią  Charakterystyki  Produktu   Leczniczego,  preparat
Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3
godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia
produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne



przeprowadzenie infuzji dożylnej?
Odp.:  Zamawiający wyjaśnia,  że w poz.  6-7 oczekuje zaoferowania  preparatów z możliwością
rozcieńczenia  w 0,9% NaCl o stabilności  po rozcieńczeniu wynoszącej  minimum 3 godziny w
temperaturze do 25 stopni Celsjusza. 

Pytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 25 poz. 8 
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wycenę preparatu Metronidazol 0.5% ,roztw.do infuz.,100 ml w
opakowaniu  x  40  szt  z  odpowiednim  przeliczeniem  ilości  opakowań?/W  związku  z  tym,  że
Zamawiający wymaga zaoferowania produktu Metronidazole 0,5% 100 ml RTU, czy tym samym
oczekuje zaoferowania produktu leczniczego w postaci farmaceutycznej „roztwór do infuzji”, do
podania w postaci powolnej infuzji dożylnej, które jest jedynym bezpiecznym sposobem podania
metronidazolu dożylnego zarówno u dorosłych i  dzieci  zgodnie  z  wytycznymi  podawania  tego
antybiotyku, oraz która jako jedyna jest zgodna z innymi zarejestrowanymi w procedurach unijnych
postaciami farmaceutycznymi metronidazolu do podania dożylnego?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 25 poz. 6 
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, preparat
Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3
godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia
produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne
przeprowadzenie infuzji dożylnej?
Odp.:  Zamawiający wyjaśnia,  że w poz.  6-7 oczekuje zaoferowania  preparatów z możliwością
rozcieńczenia  w 0,9% NaCl o stabilności  po rozcieńczeniu wynoszącej  minimum 3 godziny w
temperaturze do 25 stopni Celsjusza.

Pytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 25 poz. 4 
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  zgodnie  z  treścią  Charakterystyki  Produktu  Leczniczego,
zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co
pozwoli  na  bezpieczne  przeprowadzenie  infuzji  dożylnej?  (2.)  Czy Zamawiający wymaga,  aby
zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin
posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku
sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?
Odp.: Zamawiający oczekuje produktu o stabilności po rozcieńczeniu min. 2h w temperaturze do
25 stopni Celsjusza. 

Pytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 27 poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga preparatu zawierającego 10 fiolek cefuroxymu 50 mg i 10 jałowych
igieł (18G x 1½’’, 1,2 mm x 40 mm) z filtrem 5 mikronów (membrana kopolimeru akrylowego na
nietkanym  poliamidzie),  zalecanych  do  użycia  w  celu  przygotowania  leku  do  podania
dokomorowego w chirurgii zaćmy.
Odp.: Tak.



Pytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 5 poz. 98 
W związku z zakończoną produkcja  prosimy o wykreślenie pozycji pakietu.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w tej pozycji preparatu Metoprolol 0,05 x 30 tabl. w
ilości 30 op. 

Pytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 32 poz. 2 
Czy Zamawiający ma na myśli system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym
zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek, oleju sojowego, tłuszczy MCT oraz
oleju rybnego o min. zawartości: azotu 10,6 g, energii niebiałkowej 635 kcal , pojemności 1012
ml  do wkłucia centralnego?
Odp.: Tak.

Pytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 32 poz. 17 
W związku ze zmianą opakowania bezpośredniego dla produktu leczniczego Glycophos 216 mg/
ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o
wyrażenie  zgody  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.: Tak.

Pytanie nr 27 – dot. Pakietu nr 34 poz. 11
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający w pakiecie 34 pozycja 11 miał na
myśli  produkt:  Suplement  białka  -  białko  serwatki  w  proszku  (proszek  rozpuszczalny),  Nie
zawierający glutenu oraz błonnika, klinicznie wolny od laktozy, o kaloryczności 360 kcal/100 g i
zawartości białka 87g/100g , w opakowaniu 300 g?
Odp.: Zamawiający dopuszcza preparat j.w. w ilości 10 op. 

Pytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 5 poz 41-42 i 43-44
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w pakiecie 5 w pozycjach 41-
42 oraz 43-44 wymaga zaoferowania leku pochodzącego od tego samego producenta? 
Odp.: Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 41 – 42 oraz 43 - 44 preparatów, które będzie
można łączyć w jednej strzykawce, w praktyce oznacza to konieczność zaoferowania produktów 
od jednego producenta w poz. 41-42 oraz innego lub tego samego w poz. 43-44. 

Pytanie nr 29 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1
Zwracamy się  z  prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie,  że w pakiecie 9  w pozycji  1
wymaga zaoferowania produktu KCL 15% 20 ml w bezpiecznej ampułce bezigłowej wykonanej
z polietylenu, z końcówką luer lock.
Odp.: Tak.

Pytanie nr 30 – dot. Pakietu nr 9 poz. 2
Czy Zamawiający ma na myśli i oczekuje zaoferowania produktu Propofol zawierającego 
nowoczesną emulsję MCT/LCT? 



Odp.: Tak.

Pytanie nr 31 – dot. Pakietu nr 25 poz 6, 7
Czy Zamawiający w pakiecie 25 w pozycjach 6 i 7 oczekuje i wymaga, aby zgodnie z treścią
Charakterystyki  Produktu  Leczniczego,  preparat  Meropenem  posiadał  stabilność  gotowego
roztworu do infuzji rozpuszczonego w roztworze NaCl 0,9%:   6 godzin w temperaturze 25°C i
24 godziny w temperaturze 2-8°C, dodatkowo w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie
5%:  1  godzinę  w  temp.  25ºC  i  8  godzin  w  temp.  2-8ºC,  co  pozwoli  na  bezpieczne
przeprowadzenie infuzji dożylnej dopasowanej do potrzeb klinicznych pacjentów? W przypadku
bezpiecznego  i  efektywnego  terapeutycznie  przeprowadzenia  infuzji  dożylnej  stabilności
produktów są kluczowe w odróżnieniu do rejestracji: zużyć natychmiast.
Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21.

Pytanie nr 32 – dot. Pytania do SWZ
W związku  z  tym,  iż  dostępne  na  rynku  polskim  produkty  do  żywienia  dojelitowego  mają
średnio 12-miesięczny okres  przydatności  od momentu wyprodukowania w fabryce,  prosimy
Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności oraz
modyfikację  zapisu  -  akceptując  dostawy  produktów do  żywienia  dojelitowego  z  terminem
ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33 – dot. § 8 ust. 1 punkt 1.3 , 1.4 projektowanych postanowień umowy
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wskazanie  jako  podstawy  do  ustalenia  wysokości  kary
umownej  wartość  niezrealizowanej  części  umowy?  W  przypadku  zrealizowania  zgodnie  z
umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34 – dot. § 9 ust. 1 projektowanych postanowień umowy
Czy  Zamawiający  wydłuży  termin  do  rozpatrzenia  reklamacji  przez  Wykonawcę  do  7  dni
roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień
firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie
(przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest
niemożliwe.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35 – dot. § 6 ust. 4 projektowanych postanowień umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 4 poprzez zamianę słów
„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36 – dot. § 8 ust. 1 projektowanych postanowień umowy
Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji  postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:



1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 karę umowną
w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień zwłoki do
dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10
ust. 3 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii dosta-
wy.
1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,5% wartości
netto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dosta-
wy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 3 niniejszej umowy,
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii dostawy,
1.3 za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy, karę umowną w wy-
sokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 3, przed-
miotu umowy co do których stwierdzono naruszenia określonego w § 3 ust 12-15,
1.4 zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 18 karę umowną w wysokości 0,2
% wartości netto umowy, o której mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, licząc za każdy dzień
zwłoki do dnia zrealizowania obowiązku o którym mowa w § 3 ust. 18, jednak nie więcej niż
10% wartości netto niezrealizowanej części umowy. 
1.7 naruszenia obowiązku § 3 ust. 8 oraz § 6 ust. 2, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę
karę umowną w wysokości 125,00 złotych za każdy przypadek naruszenia.
Odp.: Zamawiający informuje,  iż § 8 ust.  1 ppkt. 1.7) projektowanych postanowień umowy
otrzymuje brzmienie:
„1.7 naruszenia obowiązku § 3 ust. 8 oraz § 6 ust. 2, Zamawiający nałożyć na Wykonawcę karę
umowną w wysokości 200,00 złotych za każdy przypadek naruszenia”.
Pozostałe zapisy bez zmian. 

Pytanie nr 37 – dot. § 3 ust. 20 oraz § 9 ust. 1 projektowanych postanowień umowy
W  celu  zapewnienia  równego  traktowania  stron  umowy  i  umożliwienia  Wykonawcy
sprawdzenia zasadności  reklamacji  wnosimy o wprowadzenie  w § 3 ust.  20 oraz § 9 ust.  1
projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38 – dot. zapisów SWZ
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.: Zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 39 – dot. Pakietu nr 5 poz. 51
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Tramadolum
hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 50mg/ml można było mieszać w jednej strzykawce z
produktem Metamizolum natricum 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi?
Odp.: Tak.



Pytanie nr 40 – dot. Pakietu nr 1 poz. 292
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g - będącej dietetycznym środkiem spożyw-
czym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania
krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie za-
wiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm
glukozy. 
Odp.: Tak.

Pytanie nr 41 – dot. Pakietu nr 1 poz. 292
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycz-
nym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycz-
nego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem far-
maceutycznym.  Nie zawiera  substancji  barwiących  ani  innych dodatków, które wpływają  na
wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniej-
sza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.
Odp.: Nie.

Pytanie nr 42 – dot. Pakietu nr 1 poz. 292
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  produktu  konfekcjonowanego  75g/op.,  oraz
przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?
Odp.: Tak.

Pytanie nr 43 – dot. Pakietu nr 20
Z uwagi  na  aspekt  ekonomiczny  (dodatkowy  kosz  dezynfekcji)  oraz  zalecenia  dotyczące
zamkniętej  linii  podaży  płynów infuzyjnych,  w pakiecie  nr  20,  (Paracetamol),  Zamawiający
oczekuje  zaoferowania  w/w  preparatów  w  opakowaniu,  z  portami  nie  wymagającymi
dezynfekcji przy pierwszym użyciu, do którego podłączony zestaw do podaży płynu infuzyjnego
nie  wymaga  odpowietrzania  (według  aktualnej  Farmakopei  Polskiej  wydanie  XII,  każde
opakowanie szklane np. typu - fiolka szklana wymaga odpowietrzenia zestawu do podaży, a tym
samym następuje otwarcie zamkniętej linii do podaży płynów)?. 
Odp.: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań. 

Pytanie nr 44 – dot. Pakietu nr 27 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27, pozycja nr 4, preparat rów-
noważny pod względem zastosowania klinicznego gotowy roztwór do infuzji Genatmicin 1mg/
ml; 80mg/80ml,( przygotowanie  nie wymaga rozcieńczenia zawartości  ampułki z lekiem), w
opakowaniu typu Ecoflac Plus ( butelka stojąca z dwoma równymi sterylnymi portami) zgodnie
z zaleceniami i wymogami prowadzenia bezpiecznej farmakoterapii– Rezolucja Rady Europy
CM/ResAP(2011/2017)1, oraz prawem farmaceutycznym (rozcieńczenie leku jest usługą farma-
ceutyczną, która podlega według ustawy, kontroli wykonania przez farmaceutę, stosowanie le-
ków w formie gotowej do użycia – RTU, nie wymaga nadzoru opieki farmaceutycznej), w prze-
liczeniu na wymaganą ilość sztuk w zamówieniu?. 
Odp.: Nie.



Pytanie nr 45 – dot. Pakietu nr 27 poz. 46
Proszę,  o  doprecyzowanie  czy  należy  zaoferować  w  pakiecie  nr  27,  pozycja  nr  4,
(Gentamicin ),w/w preparat, który nie zawierają w swoim składzie wodorosiarczynu sodu lub pi-
rosiarczynu sodu, gdyż w/w substancje są znanymi konserwantami i przeciwutleniaczami, stoso-
wanie wymienionych substancji nasila i generuje reakcje alergiczne u pacjentów dorosłych, a w
szczególności u wcześniaków, noworodków, niemowląt i dzieci ?.
Odp.: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań. 

Pytanie nr 46 – dot. Pakietu nr 20
Czy Zamawiający w pakiecie nr 20, (Paracetamol), oczekuje zaoferowania w/w preparatu w opa-
kowaniu wykonanego z polietylenu, które gwarantuje obniżenie kosztów utylizacji, wynikające z
różnicy wagi opakowania szklanego (fiolka) w stosunku do opakowania wykonanego z poliety-
lenu. Różnica ta wynosi ok. 65 gram na opakowaniu jednostkowym. W przypadku gdy Zama-
wiający określił liczbę preparatu Paracetamolu w 12 miesięcznym zapotrzebowaniu, różnica po-
zwoli na zmniejszenie ilości odpadów oraz ciężaru w zaplanowanym okresie, co przełoży się na
obniżenie kosztów jakie ponosi Zamawiający na utylizację w/w asortymentu?.
Odp.: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań. 

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania modyfikuje Załącznik Nr 1A w
zakresie pakietu nr 1 oraz pakietu nr 10 a także w zakresie udzielonej odpowiedzi na pytanie nr
18 oraz 23 w dniu 29.08.2022r., Załącznik Nr 4 oraz Załącznik Nr 5.

 Podpisał:

           p.o. Z-CY DYREKTORA

         ds. Lecznictwa

               dr n. med. Janusz Kuśmierz


