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Bartoszyce, 16.08.2022 r. 
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II 

ul. Kardynała Wyszyńskiego 11 

11-200 Bartoszyce    
 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/2022. 

Nazwa zadania: „Sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych”   

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków 

zamówienia informujemy:  

 

 

Część 1 

 
Zapytania do zadania 43 

1.„Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt 

(zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?” 

Odpowiedź: Tak, wymaga. 

„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i 

zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?” 

Odpowiedź: Tak, wymaga. 

Uzasadnienie do pytań: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną 

jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach. 

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają 

zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie 

posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem 

leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w 

Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634 

 

Część 2 
 

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadanie 5 poz. 1 
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 żel lubrykacyjny.   

100 g żelu zawiera:   

• Wodę destylowaną 
• Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę  

• 2g chlorowodorek lidokainy  

• 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%) 

• 0.060g hydroksybenzoat metylu  
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• 0.025g hydroksybenzoat propylu  

Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml 

(6g)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Część 3 
 

Zadanie 5 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr. 5  w poz. 1  żel o poniższym składzie: 

• Pure water 

• Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose 

• 2g Lidocaine Hydrochloride  

• 0.25g Chlorhexidine Gluconate- 20 %  

• 0.02g Methyl Hydroxybenzoate  

• 0.02g Propyl Hydroxybenzoate 

pojemność 6 ml w ampułko-strzykawce, sterylizowany radiacyjnie ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Część 4 
 

1. 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: Zamawiający wymaga wyceny wszystkich pozycji Formularza cenowego zał. nr 2 do 

SWZ. Brak dostępności produktu na rynku regulują zapisy Wzoru umowy zał. nr 3 do SWZ. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki 

powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolki na ampułki 

lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

4. 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 nie wyraża zgody. 
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5. Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ?  

W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku. 

Odpowiedź: Tak. 

 

 

Część 5 

 
 

1. Czy Zamawiający w par. 3.3. usunie wymóg zwrotnego potwierdzania zamówień przez 
Wykonawcę? Zakłada się, że obejmujące treść oferty produktowej zamówienie będzie 
realizowane po jego złożeniu, bez potrzeby każdorazowego potwierdzania tego faktu. Przepisy 
nakazują informować o odmowie dostawy, ale nie o jej przyjęciu do realizacji. Jest to dodatkowy, 
niewynikający z przepisów obowiązek Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
2. Czy Zamawiający w par. 3.5 wykreśli wyraz „dwukrotność”? zapis obeny grozi Wykonawcy rażącą 

stratą.  
Odpowiedź: Patrz: zmodyfikowany wzór umowy. 

 
3. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.9? Tryb reklamacyjny (ilościowy i jakościowy) określony jest 

w par. 6, i tenże tryb należy stosować w razie wad dostawy. Nie jest możliwe zgodnie z KC 
dokonanie jednostronnej oceny, że towar  nie spełnia wymagań bądź ma wady i jego odesłanie 
bez wyczerpania trybu reklamacyjnego, w szczególności – bez udziału dostawcy. Dostawca, 
zgodnie z KC ma prawo do rozpatrzenia reklamacji i wskazania swoich argumentów. Jednostronna 
decyzja w przedmiocie odesłania towaru narusza kodeksowe zasady reklamacji. Nadto zapis ten 
pokrywa się z zakresem par 6 umowy, zatem nie jest jasne, który tryb (i kiedy) należy stosować.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
4. Czy Zamawiający w par. 5.1 wykreśli wzmiankę o numerze zamówienia? Systemy księgowe 

Wykonawcy nie pozwalają na umieszczanie indywidualnych, nietypowych dopisków na fakturach 
VAT. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
5. Czy w świetle treści par. 5.2 Zamawiający dopuszcza, aby faktura VAT była  dostarczana wraz z 

dostawą, jako jedyny dokument towarzyszący dostawie? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 
6. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.b  z 5% do wartości max. 

0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
7. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.c  z 10% do wartości max. 

0,2%, a także zamiast godzinę naliczać ją będzie za dzień opóźnienia? Obecna kara jest rażąco 
wygórowana, bowiem wynosi 240% wartości zamówienia na dzień opóźnienia. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 
8. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.d  z 5% do wartości max. 

0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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9. Czy Zamawiający w par. 9.1.3 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? 
Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że 
tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w 
stanie zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się 
to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
10. Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli z Zadania 74 poz. 3 i 4 do oddzielnego zadania? Zestaw do 

podawania produktu leczniczego Enoxaparin natricum (MiniSpike i strzykawki) jest dołączany i 
oferowany wraz z lekiem w poz. 5, jako zestaw – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej 
pozycji.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

 

 

Część 6 
 

Zadanie 5 

1. Czy Zamawiający dopuści sterylny żel o składnie: 

Składniki aktywne: 

- Chlorowodorek lidokainy 2%. 

- Roztwór glukonianu chlorheksydyny 0.25%. 

Składniki substancji pomocniczych: 

- Glikol propylenowy 20%. 

- Hydroksyloceluloza etylowa 2%. 

- 4-hydroksybenzoesan metylu 0.06%. 

- 4-hydroksybenzoesan propylu 0.025%. 

- Woda oczyszczona. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści żel w sterylnych ampułkostrzykawkach o pojemności 6ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

3. Czy Zamawiający dopuści op a`24szt ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

4. Czy Zamawiający dopuści wycenę za pojedynczą sztukę a nie opakowanie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wadium 

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium  
oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt 
pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień 
publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania 
zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla 
wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturę 
gospodarczą.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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Projekt umowy §7ust.1 pkt.b) 
Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych do poziomu 1% wartości brutto 
niedostarczonych w terminie pozycji zamówienia, za każdy dzień zwłoki. Obecny poziom kar jest 
rażąco wygórowany 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

Część 7 
 

- Pytanie nr 1 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę cyklerów w ramach umowy dzierżawy, tworząc tym samym 

pozycję pozwalającą na wycenę miesięcznych kosztów urządzeń na okres obowiązywania umowy? 

 

Uzasadnienie: Zgodnie ze stawianym wymogiem opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawcy zobowiązani 

są skalkulować koszty cyklerów w cenie dostarczanego asortymentu- jednorazówki oraz płynów. Dla 

możliowości prawidłowego ukształowania cen jednostkowych, a jednocześnie możliwości zbadnia przez 

samego Zamawiającego elementów wpływających wprost na wartość całego pakietu 21, uprzejmie prosimy 

o wyrażenie zgody na włącznie pozycji cyklerów jako osobnej pozycji zadania do wyceny oraz możliowści 

kalkulacji i przedstawienia kosztu wynikającego z dzierżawy. 

Wyrażenie zgody na powyższe przyczyni się do ustalenia właściwych cen jednostkowych dla 

przedmiotowego postępowania. 

Jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność doprecyzowania warunków dzierżawy poprzez właściwą 

ragulację treści umowy, jako przykład w załączeniu przedkładamy ogólne warunki umowy dzierżawy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

- Pytanie nr 2 do Zadania 84 poz. 10 

 

Czy ze względu na brak dostępności produtku Opitcap, Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie 

zabezpieczenia linii pacjenta w postaci korka FlexiCap, który w połączeniu z korkiem MiniCap stanowi 

odpowiednik OptiCap? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

- Pytanie nr 3 do Zadania 84 poz. 9 

 

Czy Zamawiajacy dopuści do przetargu na dostawę wyrobów i roztworów do dializy otrzewnowej zestawy 

drenażowe z workiem do cyklera 15 l dwa worki w zestawie? 

Worki Drenażowe są częścią metody ADO i służą do zbierania płynu drenażowego z zestawów linii 

drenażowej cyklera podczas automatycznej dializy otrzewnowej ADO. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 

- Pytanie 4 do Zadania 85 poz. 1 

 

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu do D.O. Physioneal, worki CADO, płynu 

mleczanowo-wodorowęglanowego, PH 7,4; o objętosciach i stężeniach glukozy: 

PHYSIONEAL 40 z glukozą 1,36 w/v 13,6 mg/ml 1500ml 

PHYSIONEAL 40 z glukozą 1,36 w/v 13,6 mg/ml 2000 ml 

PHYSIONEAL 40 z glukozą 1,36 w/v 13,6 mg/ml 2500 ml 

PHYSIONEAL 40 z glukozą 2,27 w/v 22,7 mg/ml 1500 ml 

PHYSIONEAL 40 z glukozą 2,27 w/v 22,7 mg/ml 2000 ml 

PHYSIONEAL 40 z glukozą 2,27 w/v 22,7 mg/ml 2500 ml 

PHYSIONEAL 40 z glukozą 3,86 w/v 38,6 mg/ml 2000 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Część 8 
 

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 zadanie 66 dopuści do postępowania produkt Citra-Lock™ (cytrynian 

sodu) w stężeniu 30% lub 46,7% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml 

z przeliczeniem zamawianej ilości z z systemem Luer Slip, Luer Lock bez działań niepożądanych 

stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego w hemodializie o działaniu 

przeciwzakrzepowym oraz przeciwbakteryjnym? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej 

ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z zadania 66 i stworzy osobny pakiet dla tej 

pozycji? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

 

 

Część 9 
 

Zadanie nr 5, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści żel sterylizowany radiacyjnie? W razie niedopuszczenia prosimy o 

wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Zadanie nr 5, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 6ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
 

Część 10 

 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki 

powlekane i odwrotnie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ  w 

sytuacji gdy tylko takie są dostępne na rynku?  

Odpowiedź: Tak.  

 

Pytanie 3 

Zadanie nr 61 poz. 8 Lorazepanum 1 mg x 25 tabl. – Czy Zamawiający dopuści preparat w 

tabletkach drażowanych?.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Pytanie 4 

Zadanie 77 poz.18 Pentoksyfilina 400 mg x 60 tabl. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie preparatu w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu?, tylko taka postać dostępna na 

rynku.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 5 

Zadanie 77 poz.21 Kw.acetylosalicylowy  75 mg - tabletki powlekane x 60 tabl i poz. 22 

Kw.acetylosalicylowy 150 mg -tabletki powlekane x 60tabl. – Czy Zamawiający dopuści 

preparaty w tabletkach dojelitowych?, tylko takie preparaty dostępne na rynku.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 6 

Zadanie 94 poz.1 Calcium gluconicum ( 9 mg Ca2+/ml:)10 ml x 10 amp. – Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na wycenę preparatu Calsiosol, 95,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / do infuzji 5 

ampułek A 10 ml w ilości 1000op?.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Część 11 

 
1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania na okres trwania umowy z Portalu 

klinicznego zaprojektowanego w celu usprawnienia komunikacji miedzy kliniką a domem poprzez 

modem internetowy z technologią 3G/4 G umozliwiając zdalne monitorowanie terapii pacjenta ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 

Część 12   
 

 

Zadanie nr 66 

Pyt.1 
Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów 

ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym 

możliwość uzyskania niższych wartości ofert czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych 

lub wydzieli z zadania nr 66- Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego- pozycję nr 1 i utworzy z 

nich osobny pakiet?  

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

 

Pyt. 2 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 66 bakteriobójczy środek chemioterapeutyczny –Taurosept, 

zawierający 2% roztwór taurolidyny, preparat nie zawiera urokinazy i cytrynianu, służący do wypełniania 

dostępów naczyniowych typu"port" lub cewników naczyniowych, stosowany w profilaktyce 

zapobiegającej zakażeniom bakteryjnym i grzybiczym oraz zabezpieczający przed tworzeniem się biofilmu, 

opakowanie zawiera 5 fiolek po 10 ml? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 
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Część 13 
 

1 Czy Zamawiający w pakiecie Część 62, pozycja 1  wyrazi zgodę na dopuszczenie  w ramach 

zasady konkurencyjności, równoważności (wskazanie  na rozpuszczalnik 16ml, wskazuje na 

producenta tylko jednej firmy)  dopuści methyloprednisolon - Meprelon 1g/10ml ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

2 Jeżeli Zamawiający biorąc pod uwagę zasadę uczciwej konkurencji nie wyrazi zgody na 

dopuszczenie Meprelonu 1g/10ml (pakiet Część 62 pozycja 1) to prosimy o szczegółowe 

wyjaśnienie w kontekście ekonomicznym, medycznym i prawnych niedopuszczenia podanego wyżej 

rozwiązania za równoważne? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

 

 

Część 14 
 

 

Pytanie 1 do pakietu 58 pozycja 12 

Czy Zamawiający miał na myśli: 
mleko początkowe, w płynie, przeznaczone dla niemowląt od urodzenia, z grupy ryzyka wystąpienia 
alergii na białka mleka krowiego. Zawiera kompletną kompozycję składników odżywczych, w tym białko 
serwatkowe o nieznacznym stopniu hydrolizy oraz oligosacharydy prebiotyczne GOS/FOS w stosunku 9:1 
w dawce 0,8 g/100 ml, białko 1,5 g/100 ml, żelazo 0,53 mg/100 ml, kwasy tłuszczowe LCPUFA, DHA, 
nukleotydy 3,2 mg/100 ml, osmolarność 340 mOsmol/l (24*90 ml) typu Bebilon Prosyneo HA 90ml? 
Produkt opisany przez Zamawiającego nie występuje na rynku. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 

Część 15 

 
 
 Pytanie nr 1  
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 13  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu stosowania zapisu z §3 ust. 13 umowy dla produktu Glikol 
metoksypolietylenowy epoetyny beta będącego w zadaniu nr 1?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytania nr 2  
Zamawiający w §5 ust. 7 wzoru umowy zastrzegł, iż:  
„Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia 
zaległości płatniczych po stronie Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający po uprzednim 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do 
odstąpienia od umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia ziszczenia się 
przesłanki uprawniającej do odstąpienia, wskazanej w zdaniu poprzednim.”  
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikacje powyższego zapisu na: „Opóźnienia w płatnościach 
przez Zamawiającego nie przekraczające 60 dni po terminie płatności określonym na fakturach nie 
spowodują zaprzestania realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę”  
Uzasadnienie:  
Zaproponowane przez Zamawiającego postanowienie umowne skutkuje obowiązkiem wykonywania 
umowy przez Wykonawcę w przypadku niewykonywania obowiązku zapłaty przez Zamawiającego.  
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Tak ukształtowane postanowienie należy uznać za sprzeczne z art. 552 Kodeksu Cywilnego poprzez 
ograniczenie prawa Wykonawcy do powstrzymania się z realizacją dostaw w przypadku, gdy Zamawiający 
dopuści się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną część rzeczy sprzedanych.  
Z powyższych powodów postanowienie zaproponowane przez Zamawiającego we wzorze umowy narusza 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz zasady współżycia społecznego i powinno ulec zmianie. 
Odpowiedź: Patrz: zmodyfikowany wzór umowy. 
 

 

Część 16 
 
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 68 poz. 101 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

1. Czy w Zadaniu 68 poz. 101   Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego 

2 mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 i Lactobacillus helveticus w 

identycznym stosunku ilościowym jak w przypadku produktu opisanego w SIWZ? Zawartość 

oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym 

Instytucie Leków. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość 

przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

 

2. Czy w Zadaniu 68 poz. 101   Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego 

6 mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Skład 

oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym 

Instytucie Leków. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o 

możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w 

górę). 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z ZWZ. 

 
 

Część 17 
 
 
1. Czy w zadaniu 11 poz. 1 Zamawiający dopuści Ceftazidime 1000mg w fiolce o pojemności 10ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
2. Czy w zadaniu 11 poz. 2 Zamawiający dopuści Ceftazidime 2000 mg w butelce szklanej o 
pojemności 50 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
3. Czy w zadaniu 14 poz. 1 Zamawiający dopuści Cefuroksym 1500mg w fiolce o pojemności 20 ml i 
pakowany po 10 fiolek? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
4. Czy w zadaniu 14 poz. 2 Zamawiający dopuści Cefuroksym 750mg w fiolce o pojemności 15  ml i 
pakowany po 10 fiolek? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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5.  Czy w zadaniu 23 poz. 1 i 2 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? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
6. Czy w zadaniu 76 Lewofloksacyna Zamawiający dopuści opakowanie w formie butelki z polietylenu 
z dwoma różnej wielkości portami ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do iniekcji oraz 
pakowane po 10 szt.? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
7. Dotyczy Pakiet 21 
Czy Zamawiający żąda, aby produkt Dipeptiven był dodawany do worków trzykomorowych Fresenius Kabi 
i posiadał  potwierdzoną badaniami stabilność umożliwiającą przygotowanie kompletnej mieszaniny 
żywieniowej stabilnej minimum na 7 dni w ten sposób, że 6 dni w temperaturze 2-8°C, a następnie 24h 
godziny w temperaturze 20°C-25°C? 
Na potwierdzenie cech oferowanego produktu wykonawca ma obowiązek przedłożyć badania wykonane 
lub zlecone przez wytwórcę oferowanego produktu wraz z potwierdzeniem prawa wykonawcy do 
posługiwania się tymi badaniami. Zamawiający przyjmie też alternatywne środki dowodowe, o których 
mowa w art 30b ust 4 PZP. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
8. Dotyczy Pakiet 31,32,36 
Czy Zamawiający ma na myśli zaoferowanie opakowań z płynem infuzyjnym, które w Charakterystyce 
Produktu Leczniczego mają zapisaną informację o jałowości dwóch portów: portu do infuzji i portu do 
dostrzyknięć co gwarantuje sterylność portów, bezpieczeństwo użytkowania, skraca czas 
przygotowywania leków do podaży oraz zmniejsza koszty użytkowania opakowań z płynami infuzyjnymi? 
Zgodnie z Wytycznymi porty dostępu należy w celu odkażenia przecierać przez min.15 sekund, a następnie 
odczekać aż środek do dezynfekcji odparuje. Dezynfekcję należy przeprowadzić poprzez zastosowanie 
odpowiedniego środka odkażającego, np. chlorlheksydyną, jodopowidonem, jodoforem lub 70% 
alkoholem. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
9. Dotyczy Pakiet 32 poz. 3 
W pozycji nr zamawiający nie określił pojemności opakowania. Proszę o podanie pojemności opakowania. 
Odpowiedź: Pojemność 500 ml. 

 
10. Dotyczy Pakiet 37 poz. 4. 
Czy Zamawiający ma na myśli worek do wkłucia centralnego o poj. 2025ml zawierający 21,2 g azotu , 
energii niebiałkowej  1270 kcal, przy spełnieniu pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
11. Dotyczy Pakiet 37 poz. 6. 
Czy Zamawiający ma na myśli worek o poj. 1518 ml? 
Odpowiedź: Tak. 

 
12. Dotyczy Pakiet 37 poz. 7. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Supliven - Zestaw pierwiastków śladowych  do 
żywienia pozajelitowego 10 ml x 20 ampułek? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
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13. Dotyczy Pakiet 37 poz.  8. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania 20 ampułek? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

 
14. Dotyczy Pakiet 37 poz. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania 10 fiolek? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

 
15. Dotyczy § 3 ust. 4 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw "leki na 
ratunek" z 12 na 24 godziny. Wydłużenie terminu dostaw pozwoli na udział Wykonawców z różnych 
regionów, a tym samym zwiększy konkurencyjność? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

 

Część 18 
 
1. 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? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 5 ust. 6 poprzez zamianę  słów „odsetki 

ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

3. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w §5 ust. 7 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do 

wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu 

uregulowania przez niego płatności? 

Odpowiedź: Patrz: zmodyfikowany wzór umowy. 
 

4. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1: 

  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w terminie dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonych w terminie 

pozycji zamówienia, za każde rozpoczęte 12 godzin zwłoki liczone w dni robocze (dotyczy trybu 

normalnego), jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonych w terminie pozycji 

zamówienia, 

b) za zwłokę w terminie dostawy, w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonych w terminie 

pozycji zamówienia, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki (dotyczy „leków na ratunek”), jednak nie 

więcej niż 10% wartości brutto wartości brutto niedostarczonych w terminie pozycji 

zamówienia 

c) za zwłokę w wykonaniu reklamacji w wysokości 0,5 %  wartości brutto reklamowanych towarów, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 wartości brutto reklamowanych 

towarów, 

d)  inne, a niewymienione wyżej, działania, zaniechania lub zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązków umownych o charakterze niepieniężnym, w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek 
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stwierdzonego działania lub zaniechania naruszającego postanowienia umowne oraz w wysokości 

25,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy  

 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

5. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na 

rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

Część 19 
 
Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 68, poz. 120 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zasypki ZinoDr.? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

 
 

Część 20 
 
1. Do §2 ust 2 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „pod warunkiem wyrażenia przez Wykonawcę 
zgody na powyższe.”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

2. Do §3 ust. 5 projektu umowy. Prosimy o zrezygnowanie z zapisu obciążającego Wykonawcę przy 
dokonaniu zakupu zastępczego dwukrotnie kosztami stanowiącymi różnicę między ceną brutto takiego 
zakupu, a ceną brutto oferowaną przez wykonawcę, ponieważ jest to niezgodne z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa Prosimy o modyfikację zapisu i wprowadzenie treści, z której będzie 
wynikało, że „przy zamówieniu zastępczym towaru bądź towaru równoważnego, wykonawca zostanie 
obciążony kosztami wynikającymi z zamówienia zastępczego u innego podmiotu w wysokości różnicy w 
cenie. 
Odpowiedź: Patrz: zmodyfikowany wzór umowy. 

 

3. Do treści §3 ust. 5 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści 
art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia 
towaru Kupującemu.". 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
4. Do §3 ust. 11 projektu umowy. Prosimy o usunięcie z treści wzoru umowy §3 ust. 11 gdyż w 
prowadzonym postępowaniu, przedmiotem umowy, określonym zarówno w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia jak i w projekcie umowy są Sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych, 
natomiast zobowiązanie Wykonawcy dokonywania odbioru i utylizacji produktów przeterminowanych 
zdecydowanie wykracza poza przedmiot zamówienia stanowiąc czynność odbioru oraz utylizacji odpadów. 
Dodatkowo, nadmienić należy, że Zamawiający w rozdziale II pkt 1.2 SWZ zawierającym opis przedmiotu 
zamówienia, wyspecyfikował dokładnie czego dotyczyć będzie zawarta w postępowaniu umowa podając 
kody CPV, wśród których również brak jest kodu odpowiedniego dla usługi wywozu odpadów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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5. Do §5 ust. 7 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 
Kodeksu cywilnego, pozbawiającego wykonawcę prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień 
płatności za dostarczone towary. 
Odpowiedź: Patrz: zmodyfikowany wzór umowy. 
 
6. Do §7 ust. 1 lit. b) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 
umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze 
w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień 
opóźnienia? Zwracamy przy tym uwagę na niewspółmierność kar przewidzianych w umowie. 
Zamawiającemu za opóźnienie świadczenia pieniężnego może zostać naliczona kara w wysokości nie 
większej niż 14% w skali roku, liczona od kwoty, której dotyczy opóźnienie. Natomiast dla wykonawcy 
zamówienia jest przewidziana kara w wysokości 3650% w skali roku (5% za 12 godzin x 365 dni) za 
opóźnienie świadczenia. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

7. Do §7 ust. 1 lit. c) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 
umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru w trybie „na ratunek” poprzez 
wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,5%wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu 
zamówienia za każdą godzinę opóźnienia? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

8. Do §7 ust. 1 lit. d) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 
umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru podlegającego reklamacji poprzez 
wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu 
zamówienia podlegającego reklamacji za każdy dzień opóźnienia? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

9. Do §7 ust. 1 lit. e) wzoru umowy: Zważywszy na fakt, iż warunkiem prawidłowo i skutecznie 
zastrzeżonej kary umownej jest precyzyjne i konkretnie wskazanie obowiązku strony, którego nienależyte 
wykonanie rodzi obowiązek zapłaty kary umownej, prosimy o wskazanie jakie okoliczności Zamawiający 
ma na myśli jako przypadki „innych, a niewymienionych wyżej, działań, zaniechań”, skutkujących 
obowiązkiem zapłaty kary umownej przez Wykonawcę oraz ustanowienie konkretnego, zamkniętego 
katalogu tych okoliczności. Zamawiający wskazał, że obowiązek zapłaty kary umownej będzie dotyczył 
przypadków „innych, a niewymienionych wyżej, działań, zaniechań”, nie wskazując jednak zamkniętego 
uch katalogu. Określenie takie czyni tą klauzulę nieskuteczną, gdyż Wykonawca nie ma w istocie wiedzy 
jakie okoliczności mogą powodować wystawienie przez Zamawiającego not obciążeniowych. 
Odpowiedź: Patrz: zmodyfikowany wzór umowy. 

 
10. Do §7 ust. 3 projektu umowy prosimy o dodanie słów: „…, z tym zastrzeżeniem, że potrącana kara 
umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny, a możliwość dokonania potrącenia wynikała 
będzie z aktualnych oraz powszechnie obowiązujących źródeł prawa.”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
11. Do §9 ust. 1 pkt 3 projektu umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu 
przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie 
to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do 
rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? 
Odpowiedź: W takim przypadku stosowane będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 
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Część 21 
 
Do §3 ust. 13 oraz ust. 14 wzoru umowy: prosimy o określenie w jakim zakresie (co do których pakietów) 
Zamawiający wymagał będzie dostawy przedmiotu zamówienia na adres bezpośredni pacjenta w systemie 
„home delivery”? 
 
Odpowiedź: Dotyczy zadań 84 i 85. 

 
 

Część 22 
  
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 48 produktu Prothromplex Total NF, 600 
j.m., proszek i rozpuszczalnik (20ml) do sporządzania roztworu do wstrzykiwań?  
Substancja czynna: zespół protrombiny ludzkiej Prothromplex Total NF jest proszkiem do sporządzania 
roztworu do podawania dożylnego. Każda fiolka zawiera nominalnie podaną poniżej liczbę jednostek 
międzynarodowych (j.m.) ludzkich czynników krzepnięcia.  
 

 

  Zawartość w fiolce j.m.  
Zawartość po rekonstytucji w 20 ml 

jałowej wody do wstrzykiwańj.m./ml  

Ludzki czynnik krzepnięcia II  450 –850  22,5-42,5  

Ludzki czynnik krzepnięcia VII  500 25 

Ludzki czynnik krzepnięcia IX  600 30 

Ludzki czynnik krzepnięcia X  600 30 

 
 
Całkowita zawartość białka w fiolce wynosi 300 - 750 mg. Aktywność swoista produktu, wyrażona 
aktywnością czynnika IX, wynosi co najmniej 0,6 j.m./mg.  
Każda fiolka zawiera co najmniej 400 j.m. białka C, współoczyszczonego z czynnikami krzepnięcia krwi. 
Antytrombina III 15-30 j.m. na fiolkę (0,75-1,5 j.m./ml).  
Jeżeli tak, prosimy o stosowna modyfikację formularza cenowego, bądź wskazanie jaką wielkość zam. 
należy przyjąć do wyceny. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 
 

Część 23 
 

 
 Zwracamy się z zapytaniem dot. zadania 41 poz. 1,5,10  

Zwracamy się z prośbą o informację, które wielkości opakowań odpowiadają ilości leków, z poz. 

1,5,10.  

Te z kolumny „nazwa produktu” czy te z „j.m”? 

Odpowiedź: Wielkości opakowań odpowiadają ilości leków, z poz. 1,5,10.  Z kolumny j.m. 

 

 

Część 24 
 
PYTANIE 1 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: 
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zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) - o powolnym 

uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.  

PYTANIE 2 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek zamiast fiolek i 

odwrotnie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 

PYTANIE 3 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla pozycji, których występuje 

przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży ? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź poniżej. 

 

PYTANIE 4 

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy 

brak produkcji, a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić 

ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny wszystkich pozycji Formularza cenowego zał. nr 2 do SIWZ. 

Brak dostępności produktu na rynku regulują zapisy Wzoru umowy zał. nr 3 do SWZ. 
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PYTANIE 5 

DOTYCZY ZAD 23poz 1 

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? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 

PYTANIE 6 

DOTYCZY ZAD 23poz 2 

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? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 

PYTANIE 7 

DOTYCZY ZAD 29 poz1 

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? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

PYTANIE 8 

DOTYCZY ZAD 68 POZ 216 

Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

PYTANIE 9 

DOTYCZY  ZAD 79 POZ 38 

Czy Zamawiający dopuści wycene preparatu równoważnego  Lidocaine 1% ,10mg/ml;20ml,rozt.d/wst., 

5amp  

Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 79 poz. 38 wymaga: „Lidocaini hydrochloridum (roztwór do 

wstrzykiwań) 10mg/1ml-20ml x 5 fiol (1%). Lek musi posiadać rejestrację od leczenia bólu 

okołooperacyjnego.” 
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Rozwiązania równoważne określone są w SWZ. 

 

PYTANIE 10 

DOTYCZY ZAD 79 POZ 41 

Czy Zamawiający dopuści wycene preparatu równoważnego  Lidocaine 2%,20mg/ml;20ml,rozt.d/wstrz., 

5amp? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

PYTANIE  11 

DOTYCZY ZAD 96 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: Tak. 

 
 

Część 25 

 

 
1. Pakiet 11, Pozycja 1, Ceftazydym *1000 mg x 1 fiol 30 ml 1 op x 10 fiol: Czy Zamawiający wymaga, 

aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?  

Odpowiedź Tak. 

2. Pakiet 11, Pozycja 2, Ceftazydym*2000 mg x 1 fiol 50 ml 1 op x 10 fiol: Czy Zamawiający wymaga, 

aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C? 

Odpowiedź: Tak 

3. Pakiet 61, Pozycja 8, Lorazepanum 1 mg x 25 tabl: Czy zamawiający wymaga aby zaoferowany 

preparat były w formie tabletek, które można podzielić na równe dawki? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

4. Pakiet 78, Pozycja 6, Midazolam 5 mg /5 ml x 10 amp: Czy zamawiający wymaga aby, Midazolam 

posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości 

osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, 

co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

5. Pakiet 78, Pozycja 7, Midazolam 50 mg /10 ml x 5amp: Czy zamawiający wymaga aby, Midazolam 

posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości 

osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, 

co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

6. Pakiet 78, Pozycja 7, Midazolam 50 mg /10 ml x 5amp: Czy zamawiający wymaga aby Midazolamy 

zgodnie z ChPl miały możliwość mieszania  w jednej strzykawce z morfiną i wykazywały 

stabilności przez 24h w temp. 250C? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

7. Pakiet 11, Pozycja 1, Ceftazydym *1000 mg x 1 fiol 30 ml 1 op x 10 fiol: Czy Zamawiający wymaga, 

aby ceftazydym był wskazany do stosowania m. in.; przy zakażeniach wewnątrz jamy 

brzusznej, posocznicy, zakażeniu dróg moczowych, zakażeniu skóry i tkanek miękkich 

Odpowiedź: Tak. 

8. Pakiet 78, Pozycja 9, Fentanylum (roztwór do wstrzykiwania) 100 mg /2 ml x 50 amp.: Czy 

zamawiający wymaga, aby zaoferowany Fentanyl mógł być podawany domięśniowo, dożylnie, 

podskórnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Część 26 

 

Czy w zadaniu 3. poz. 1 zamawiający dopuści kompleks wodorotlenku żelaza z dekstranem? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

 
 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków 

zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Zamawiający jednocześnie przypomina, że termin składania ofert upływa 23.08.2022 r. do godz. 9:00. 

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9:30. 

Załączniki: 

1. Uaktualniony wzór umowy – załącznik nr 3_v2 do SWZ 

 

 

........................................................ 

Kierownik zamawiającego 
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