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Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie

leczniczych i innych (sygnatura sprawy:

   

  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  Zadania 86 poz. 14 
“Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu lubragel w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), 
w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów 
dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako
żel lubrykacyjny.   

100 g żelu zawiera:   

• Wodę destylowaną 
• Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę 
• 2g chlorowodorek lidokainy  
• 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
• 0.060g hydroksybenzoat metylu  
• 0.025g hydroksybenzoat propylu  
Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (6g)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.
 
Pytanie 2 
“3.Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia
czy do pełnego opakowania w górę ?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający  w kolumnie 7  określił ilość w opakowaniu jednostkowym 
"Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z 
Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości 
oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż 
opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) 
mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy po przetargowej 
przynajmniej 1 opakowania". 
 
Pytanie 3 
“4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów 
drażetki i odwrotnie?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszczał i dopuszcza z
III pkt. 5 SWZ. 
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postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

(sygnatura sprawy: EZ/825/104/21) 

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: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu lubragel w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), 
w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów 
dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako

Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę  

0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%) 

pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (6g)?

dopuszcza lecz nie czyni wymogu. 

3.Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia

określił ilość w opakowaniu jednostkowym (sztuk, ml
"Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości 
oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż  Wykonawca nie może zaoferować t
opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) 

0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy po przetargowej 

4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub 

i dopuszcza zaoferowanie równoważnych postaci preparatów 

Zofia Dombrowska 
Ewa Kupis 

 

Wrocław, dnia 21.04.2022r. 

rzetargu nieograniczonego na dostawy produktów 

Medycyny Ratunkowej, informuje, że do 
ustawy Prawo zamówień publicznych 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu lubragel w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego 
w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów 
dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako 

pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (6g)?” 

3.Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku 

(sztuk, ml, g) i w zapisie pod tabelą *   
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 

Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości 
Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości 

opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) 
0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy po przetargowej 

tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub 

aoferowanie równoważnych postaci preparatów zgodnie z Rozdziałem 



 

 

 

Pytanie 4 
“5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów 
odwrotnie?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszczał i dopuszcza zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zgodnie z Rozdz. III 
pkt. 5 SWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że 
fiolki. 
 
Pytanie 5 
„6.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania 
oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)
 
Odpowiedź: Zamawiający  w kolumnie 7  określił ilość w opakowaniu 
określił możliwość przeliczania opakowań *
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczy
do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż 
 Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań 
jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 
możliwość zakupu z zawartej umowy po przetargowej przynajmniej 1 opakowania
 
Pytanie 6 
„7.Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość  
opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gd
wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest k
podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
 
Odpowiedź: Zamawiający  w kolumnie 7  określił ilość w opakowaniu jednostkowym 
"Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości 
oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż 
opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) 
mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy po przetargowej 
przynajmniej 1 opakowania". 
 
Pytanie 7 
„8.Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie 
produkty są dostępne na rynku.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.
 
Pytanie 8 
„9.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający -
lub gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne 
terminie. Zamawiający nie określił jednoznacznie w SWZ i ogłoszeniu czy przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych 
środków dowodowych”.” 

Odpowiedź: Zamawiający jednoznacznie określił 
środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich 
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym te
dnia 08.04.2022r. Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym, III 1.2) 
ekonomiczna i finansowa „Informacje dodatkowe

 

Pytanie 9 
„Przesyłam pytanie do przetargu pakiet 79 pozycja 17:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu 
(600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek? 

 

Sporządziła: Zofia Dombrowska
Sprawdziła: Ewa Kupis

 

5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolki na ampułki lub ampułko

dopuszczał i dopuszcza zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zgodnie z Rozdz. III 
wskazuje, że nie wyraża zgody na zamianę  ampułko

zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania 
oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)

określił ilość w opakowaniu jednostkowym (sztuk, ml
określił możliwość przeliczania opakowań *  "Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z 
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczy
do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż 
Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań 

zeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć 
możliwość zakupu z zawartej umowy po przetargowej przynajmniej 1 opakowania". 

7.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 umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gd
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)?

określił ilość w opakowaniu jednostkowym (sztuk, ml
"Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości 

e i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż  Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości 
opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) 

Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy po przetargowej 

8.Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie 

dopuszcza wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.

- w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych 
przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne - wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie. Zamawiający nie określił jednoznacznie w SWZ i ogłoszeniu czy przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych 

Zamawiający jednoznacznie określił w Rozdz. VII punkt 1 SWZ „Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych 
środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich 

wyznaczonym terminie”, co potwierdził w Ogłoszeniu  o zamówieniu
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym, III 1.2) 

Informacje dodatkowe”. 

Przesyłam pytanie do przetargu pakiet 79 pozycja 17:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu 

chlorku potasu) x 100 kapsułek? Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.  

Zofia Dombrowska 
Ewa Kupis 

 

fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i 

dopuszczał i dopuszcza zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zgodnie z Rozdz. III 
ampułko - strzykawek na ampułki i 

zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania 
oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)” 

jednostkowym (sztuk, ml, g) i w zapisie pod tabelą  
"Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z 

odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż 
Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań 

0,99), gdyż Zamawiający musi mieć 

opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku 
opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy 

orzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy 
podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?” 

(sztuk, ml, g) i w zapisie pod tabelą *   
"Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości 

Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości 
opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) 

Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy po przetargowej 

8.Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie 

dopuszcza wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ. 

w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych 
wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie. Zamawiający nie określił jednoznacznie w SWZ i ogłoszeniu czy przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych 

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych 
środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich 

co potwierdził w Ogłoszeniu  o zamówieniu nr 2022/S 070-183086 z 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym, III 1.2) Sytuacja 

Przesyłam pytanie do przetargu pakiet 79 pozycja 17: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu 

onym uwalnianiu.  Kapsułka zawiera 



 

 

 

mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłuż
rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substan
przechodzenia przez przewód pokarmowy.  
potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy. 
zgłębnik ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez 
zgłębnik żołądkowy lub jelitowy. Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL 
kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem […]. 
stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pac

Odpowiedź: Zamawiający domniemywa, iż pytanie dotyczy Zadan
17 (pozycja 17 dotyczy innego leku – Glucosum). Zamawiający nie wyraża zgody
 

 

Sporządziła: Zofia Dombrowska
Sprawdziła: Ewa Kupis

 

mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku potasu.  Po 
rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substan

zenia przez przewód pokarmowy.  Chroni to przed osiąganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku 
działania na przewód pokarmowy. Lek Kaldyum może być podany pacjentom karmionym przez 

głębnik ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez 
Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL 

etki z pokarmem lub płynem […]. Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego 
stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy.” 

: Zamawiający domniemywa, iż pytanie dotyczy Zadania 79 pozycja 18, a nie jak wskazuje Wykonawca, pozycji 
Glucosum). Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zofia Dombrowska 
Ewa Kupis 

 

one uwalnianie chlorku potasu.  Po 
rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie 

Chroni to przed osiąganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku 
Lek Kaldyum może być podany pacjentom karmionym przez 

głębnik ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez 
Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL 

Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego 

ia 79 pozycja 18, a nie jak wskazuje Wykonawca, pozycji 


