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Nr sprawy 8/2019                                  Olsztyn, dn. 29 marca 2019 r. 

 
 
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA:  

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę leków, płynów 

infuzyjnych oraz preparatów do żywienia”.  
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania 
zadane przez uczestników postępowania. 

 
 

PYTANIA i ODPOWIEDZI  
Zestaw I 
Dotyczy pakietu 26: 
 

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach: 

 

1. PARAMETRY   

  PASKI TESTOWE 

METODA POMIARU biosensoryczna 

ENZYM dehydrogenaza glukozy 

WIELKOŚĆ PRÓBKI 0,6 µl 

TYP KRWI 
włośniczkowa, żylna, tętnicza, 

noworodkowa 

JEDNOSTA MIARY mg/dl 

ZAKRES POMIARU 20-500 mg/dl 

CZAS POMIARU 5 sek 

ZAKRES HEMATOKTYTU 15-65 % 

CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI 
badanie nie rozpocznie się przy zbyt 

małej wielkości próbki 

MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA nie 

PAKOWANIE PASKÓW 
Pojedynczo , po 100 pasków w 

opakowaniu zbiorczym. 

TEMPERATURA 
PRZECHOWYWANIA 

4-30 stopni 

TEMPERATURA WYKONYWANIA 
POMIARU 

15-40 STOPNI 

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Wyłącznie w lecznictwie 
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zamkniętym 

            współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach? 
 
 
 

PARAMETRY   

  GLUKOMETR 

PROCEDURA TESTOWA amperometria 

KALIBRACJA osocze 

TECHNIKA KALIBRACJI  
w celu zwiększenia dokładności 
pomiaru 

mechaniczna (pasek kalibrujący) 

WYŚWIETLACZ CYFRY 1,9 CM 

PAMIĘĆ 1000 wyników 

ZASILANIE 2 baterie CR 2032 

ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII 3000 

AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE po 120 sek 

WAGA 33-37 gramów 

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA OD -20 DO 60 STOPNI 

TEMPERATURA WYKONYWANIA 
POMIARU 

10-50 STOPNI 

KOMUNIKATY LO, HI, KETONES 

WSKAZANIA DO STOSOWANIA 
Wyłącznie w lecznictwie 

zamkniętym 

Brak automatycznego wyrzutu paska 

Paski pakowane pojedynczo 
umożliwiają usuwanie 
bezdotykowe pasków z 
glukometru 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie elektronicznych faktur VAT w formacie .pdf? 

System księgowo-finansowy wielu Oferentów nie ma możliwości dostarczania faktur w 

formatach podanych przez Zamawiającego. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z ustawą 

o VAT art. 106 tej ustawy reguluje wyłącznie elementy faktury a niej jej format. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 

 

3. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z par. 3 pkt 1 umowy mówiącego o dostawach „na 
cito”, z uwagi na fakt, że paski do glukometru nie są produktami dostarczanymi na ratunek? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
Zestaw II 
Zadanie nr 46, pozycja 20 
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Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko- 
strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (objętość łączna cytrynianu sodu 6ml) stosowany w celu utrzymania 
prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej i wysokim profilu 
bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada udokumentowane klinicznie działanie 
przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu 
Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie 
wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji 
nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie 
spełniać tego warunku i doprowadzić do uszkodzenia żyły lub cewnika. CitraFlow pakowany w 
fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki chroni przed utratą produktu podczas nabierania np.: z 
fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania dodatkowych 
strzykawek oraz igieł które w konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy 
personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie 
powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, 
mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie 
typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas 
otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 20 z Zadania nr 46 i stworzy osobny pakiet?  
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 
przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
Zestaw III 
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 45-leki różne 15 poz. 152 w 
przedmiotowym postępowaniu: 
1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr. zawierającego w swoim składzie 250 

mg. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii; konfekcjonowanego w opakowaniach po 
20 kaps.? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.  Proponowany preparat nie jest zarejestrowany 
jako produkt leczniczy lecz jako dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
medycznego. 
 
 
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 46 poz. 60 w przedmiotowym 
postępowaniu:  
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane 

kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu 
Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ 
kaps; bakterie występują w identycznym stosunku ilościowym jak w produkcie opisanym w SIWZ? 
Produkt jest przeznaczony do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.  
Proponowany preparat nie jest zarejestrowany jako produkt leczniczy lecz jako dietetyczny środek 
spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. 
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3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane 
kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu 
Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt jest przeznaczony 
do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych; konfekcjonowany w 
opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę 
opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).  

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
Proponowany preparat nie jest zarejestrowany jako produkt leczniczy lecz jako dietetyczny środek 
spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. 
 
 
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 46 poz. 62 i 147 w 
przedmiotowym postępowaniu:  
4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane 

kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu 
Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt jest przeznaczony 
do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych; konfekcjonowany w 
opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek, z możliwością otwierania kapsułek i rozpuszczania ich 
zawartości w celu sporządzania zawiesiny (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią 
liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).  

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
Proponowany preparat nie jest zarejestrowany jako produkt leczniczy lecz jako: dietetyczny środek 
spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. 
 
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 46 pozycja 158 w przedmiotowym 
postępowaniu: 
5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 46 pozycji 158 glukozy 75g. o smaku 

cytrynowym, będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia 

medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Oferowany 

preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając 

wykonanie testu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
Proponowany preparat nie jest zarejestrowany jako produkt leczniczy lecz jako dietetyczny środek 
spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. 

 

6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 46 pozycji 158 glukozy 75 g. będącej 
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania 
dietetycznego w celu wykonania testu krzywej cukrowej? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
Proponowany preparat nie jest zarejestrowany jako produkt leczniczy lecz jako dietetyczny środek 
spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. 
 
Zestaw IV 
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1. Dotyczy pakietu 31: Czy Zamawiający wymaga opakowania bezpiecznego z dwoma 
niezależnymi, różnej wielkości portami ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do 
iniekcji?  

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

2. Dotyczy pakietu 42: Czy Zamawiający wymaga opakowania bezpiecznego z dwoma 
niezależnymi, różnej wielkości portami ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do 
iniekcji?  

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

3. Dotyczy pakietu 34: Czy zgodnie z treścią ChPL produktu Rocuronium Zamawiający wymaga, 
aby produkt mógł być przechowywany poza lodówką, w temperaturze poniżej 30°C do 12 
tygodni? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

4. Dotyczy pakietu 36: Czy Zamawiający wymaga prod. leczn. propofolum zawierającego 
nowoczesną emulsję MCT/LCT? Ze względu na słabą rozpuszczalność propofolu w wodzie, 
użycie właściwej emulsji tłuszczowej jako rozpuszczalnika umożliwia podawanie dożylne 
propofolu z uniknięciem działań niepożądanych. Emulsja tłuszczowa zawierająca w swoim 
składzie tłuszcze LCT oraz MCT  powoduje znaczne zmniejszenie ilości wolnego propofolu w 
fazie wodnej emulsji. Dzięki temu propofol rozpuszczony  w takiej emulsji tłuszczowej, podany 
dożylnie: zmniejsza ból podczas iniekcji, redukuje ilość podawanych lipidów. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

5. Dotyczy pakietu 37: Czy Zamawiający wymaga, aby produkt metamizol zgodnie z zapisami w 
ChPL, posiadał możliwość podania produktu leczniczego w  dawce przekraczającej dawkę 
maksymalną 5 g/dobę? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 

 

6. Dotyczy pakietu 38: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego 
Paracetamol w opakowaniu typu fiolka x 10 szt.? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

7. Dotyczy pakietu 40: Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zaoferowali ampułki Kalium 
Chloratum 15% w plastikowych nietłukących opakowaniach typu ampułki w systemie 
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bezigłowym z końcówką luer lock pasujące do wszystkich typów strzykawek zarówno zwykłych 
jak i luer lock? Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowym zakłuciom personelu i jest zgodne 
z Dyrektywą Unijną nr 2010/32/UE, a ponadto nie ma konieczności korzystania z igieł, co daje 
dodatkowe oszczędności dla szpitala. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

8. Dotyczy pakietu 43 poz. 11, 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu 
leczniczego Mannitol 20% w opakowaniu typu butelka szklana? Opisany produkt nie 
występuje w worku ani we flakonie zabezpieczonym 2 portami. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

9. Dotyczy pakietu 44 poz. 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Fresubin HP 
Energy - kompletnej, bogatobiałkowej zawierającej białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze 
LCT, MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bogatokalorycznej 1,5 kcal/ml, bezresztkowej, o 
osmolarności 300 mosmol/l, op. Easybag 1000ml?  

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

10. Dotyczy pakietu 44 poz. 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Fresubin 
Original Fibre - kompletnej, zawierającej białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i ω-3 kwasy 
tłuszczowe, normokalorycznej 1 kcal/ml, bogatoresztkowej, o osmolarności 285 mosmol/l, op. 
Easybag 1000ml? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

11. Dotyczy pakietu 44 poz. 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Supportan - 
kompletnej diety do żywienia dojelitowego, bogatobiałkowej – 27% energii białkowej, opartej 
na białku kazeinowym i hydrolizacie serwatki, o wysokiej zawartości ω-3 kwasów 
tłuszczowych, tłuszczy MCT i antyoksydantów, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, 
bogatoresztkowej, o osmolarności do 340 mosmol/l, op. Easybag 500ml? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

12. Dotyczy pakietu 44 poz. 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Fresubin 
1200 Complete - kompletnej, normokalorycznej 1,2 kcal/ml, bogatobiałkowej, zawierająca 
białko kazeinowe, ω-3 kwasy tłuszczowe, bogatoresztkowej, o osmolarności 345 mosmol/l, 
op. Easybag 1000ml? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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13. Dotyczy pakietu 44 poz. 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 29 
pozycji 9, diety cząstkowej w proszku Fresubin Protein Powder, będącą źródłem białka, o 
neutralnym smaku w opakowaniu jednostkowym po 300 g po odpowiednim przeliczeniu na 
gramy i zaokrągleniu do pełnych opakowań? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

14.  Dotyczy pakiety 44 poz. 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do 
żywienia dojelitowego typu Amika Easybag, ENFit, do podawania diet dojelitowych w 
opakowaniach miękkich typu worek, wolny od lateksu i DEHP? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
15. Dotyczy pakietu 44 poz. 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika Freka 

Intestinal Tube FR 9 do Freka PEG FR 15,ENFit, zgłębnik do żywienia do dwunastnicy lub jelita 
cienkiego, zakładany do uprzednio już założonego Freka PEG 15, długość 120cm, z podziałką i 
znacznikiem RTG, wolny od lateksu i DEHP? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
16. Dotyczy pakietu 44 poz. 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu Freka 

Pexact Gastric FR 15, zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany 
przezskórnie metodą „push” pod kontrolą endoskopową, wykonany z silikonu, rozmiar FR 15? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 

 

17. Dotyczy pakietu 44 poz. 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do 
długotrwałego żywienia dożołądkowego Freka PEG-SET Gastral FR 20, zakładany przezskórnie 
metodą endoskopową. Wykonany z poliuretanu, o długości 35cm, średnicy zewnętrznej 
6,6mm, średnicy wewnętrznej 5,0mm, ze znacznikiem RTG, z nakładką zewnętrzną wykonaną 
silikonu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
18. Dotyczy pakietu 44 poz. 32: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 

pozycja 32 witamin rozpuszczalnych w wodzie(Soluvit N) i tłuszczach(Vitalipid N Adult) 
konfekcjonowanych osobno?  

Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w 
tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W 
przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest 
przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do 
wstrzykiwań , NaCl 0,9%. 
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Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w 
standardach żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i 
Dojelitowego. 

Odpowiedź: 
 Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający w innych pozycjach tego 

zadania wskazała na witaminy konfekcjonowane osobno. W zadaniu 44 poz 3  zamawiający 
wskazał na preparat zawierający witaminy rozpuszczalne w wodzie (typu Soluvit), natomiast w 
poz 4  wskazał na preparat zawierający witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (typu Vitalipid). 

 
19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 pozycja 33 produktu 

leczniczego Supliven - kompletny, zbilansowany zestaw pierwiastków śladowych dla 
pacjentów od 15 kg, zawierający zmodyfikowane ilości selenu, manganu i miedzi oraz cynk w 
ilości 5mg/dz zgodnie z najnowszymi rekomendacjami ASPEN oraz ESPEN zarówno u 
pacjentów OIT jak również u pacjentów domowych i stabilnych? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

20. Czy Zamawiający w pakiecie 44 pozycji 34 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 
komorowego SMOFKabiven Peripheral zawierającego 10% roztwór aminokwasów 46,0g z 
tauryną, 7,4g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 41g 
(30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 103g o 
energii pozabiałkowej 800 kcal, pojemności 1448ml?  

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

21. Czy Zamawiający w pakiecie 44 pozycja 35 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 2 
komorowego Aminomix 1 Novum zawierającego 75g aminokwasów, 12,0g azotu, 300g 
glukozy, o energii pozabiałkowej 1200 kcal, osmolarność 1779 mOsm/l pojemność 1500ml?  

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
Zestaw V 
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 45 poz. 152 i w pakiecie 46 poz. 60 wycenę Trilacu produktu 
leczniczego OTC spełniającego te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy 
żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania 
u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu 
kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia zgodnie z SIWZ.  
Proponowany preparat nie jest biorównoważny.  
Zamawiający w zadaniu 45 poz 152 wskazuje na produkt leczniczy zawierający: 
Saccharomyces boulardii 250 mg x 10 kaps. 
Natomiast w zadaniu 46 poz 60  : 
Lactobacill.acidophilus, Lact.rhamnosus  kaps. 2 mld CFU x60 kaps. 
 
Zestaw VI 
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Zadanie 46 pozycja 20  
1. Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci 
bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma 
badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej 
drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT ), stosowany jako 
skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.  
 
2. Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z 
przeliczeniem zamawianej ilości?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.  
 
Zestaw VII 

1. Czy zamawiający wymaga aby, Midazolam w pakiecie 1 pozycja 12, 13 oraz w pakiecie 3 
pozycja 1  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. 

 

2. Czy zamawiający, w pakiecie 1  pozycja 12 oraz w pakiecie 3 pozycja 1 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. 

 

3. Czy zamawiający, w pakiecie 14 pozycja 2 wymaga aby zgodnie z ChPL istniała możliwość 
podania leku w dawce 1,5 g drogą domięśniową, dożylnie i infuzji? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

4. Czy zamawiający wymaga w pakiecie 46 pozycji 72, 73 aby zaoferowany produkt lidokainy 
posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym jako składnik 
analgezji prewencyjnej i multimodalnej ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający w poz. 72 i 73 wymaga złożenia oferty na Lidocainum hydrochloric. Zgodnie z 
przeznaczeniem lek ten musi posiadać wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie 
okołooperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej. 
 

Zestaw VIII 
Dot. Zadanie nr 9 – Heparyny drobnocząsteczkowe i inne leki  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania pozycji nr 1 i utworzy zadanie nr 9 A 
umożliwiając tym samym przystąpienie do postępowania większej liczby Wykonawców i uzyskanie jak 
najlepszej ceny za produkt? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
Zestaw IX 
Pytanie 1 
Dotyczy pakietu nr 45 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 45 pozycji 172 w celu złożenia atrakcyjnej i 
konkurencyjnej oferty cenowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu dołączenia do oferty koncesji na 
prowadzenie działalności jeśli nie jest ona wymagana przepisami prawa oraz zastąpienie jej 
oświadczeniem o braku wymogów w przepisach prawa na posiadanie koncesji? 
Wapno nie jest produktem leczniczym lecz wyrobem medycznym i do jego sprzedaży nie jest 
wymagane posiadanie koncesji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga posiadania przez Wykonawcę koncesji na obrót produktami, które nie 
wymagają takiej koncesji. Wykonawca winien wykazać, że posiada aktualne uprawnienia do obrotu 
produktami farmaceutycznymi zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 499), tj. np.: zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub 
koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania produktów leczniczych lub 
prowadzenia hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego produktów leczniczych, lub inny 
dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia. 
 
Pytanie 2 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kar umownych wynikających z § 6  ust. 1.2 oraz 
1.3 do 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii towaru. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
Zestaw X 
Roz. XIV pkt 7: 
Czy Zamawiający zmieni określony w tym kryterium termin dostaw „na ratunek” z max 7  godzin na 
12 godzin?  Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z 
udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo 
niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza 
konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z 
dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym 
również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia 
mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie 
tyko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy 
produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej 
ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które 
zróżnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony 
racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma 
zaspokoić.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
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Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy: 
1. Czy Zamawiający w par. 2.6 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 wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 

 

2. Czy Zamawiający w par. 4.9 wykreśli frazę „niewybiegający poza termin realizacji dostawy”? Nie 

można  bowiem wykluczyć, że faktura zostanie wydrukowana w dniu poprzedzającym dostawę, to 

jest w dacie konfekcjonowania danej dostawy przewidzianej na następny dzień. Z uwagi na to, że 

termin płatności liczony jest od dostarczenia faktury, data jej wystawienia nie ma żadnego 

znaczenia dla Zamawiającego i nie rodzi po jego stronie żadnych ryzyk. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Ust. 9 mówi o terminie zapłaty liczonym od 
dnia dostarczenia faktury a więc niemożliwe jest naliczanie terminu płatności od dostarczenia faktury 
przed dniem dostawy asortymentu. 

 

3. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.2  z 5% do wartości max. 

0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 

 

4. Czy Zamawiający w par. 6.1 zrezygnuje z naliczania kary za godzinę lub od określonej godziny 

opóźnienia na rzecz kary za dzień opóźnienia? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 

 

5. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.3  z 10% do wartości 

max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 

 

6. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 10.7 - 10.9  dotyczące mediacji? Procedury windykacyjne 

Wykonawcy nie przewidują mediacji, a podkreślić należy, że zgodnie z przepisami jest ona 

dobrowolna.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 

 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 poz. 2 leku natrii valproas w 
postaci saszetek? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Zestaw XI 
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Zapytania  do pakietu 46 poz. 146 
1.„Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany 
produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?” 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt był zarejestrowany jako produkt leczniczy. 
 

„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i 
zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?” 
Uzasadnienie: 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 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
 
Zestaw XII 
 Prosimy o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu 27 – leki różne 6:  
Wydaje się nam, że w pozycji 5 nastąpił błąd pisarski - Zamawiający miał na myśli opakowania 90 tabl. 
zamiast 9 tabl. 
Odpowiedź: 
Tak, jest to omyłka pisarska – winno być 90 tabl. Nie ma zarejestrowanych opakowań ww. leku  x 9 
tabletek. 
 
Zestaw XIII 
1. Do rozdziału XIV pkt 1 SIWZ Kryterium oceny ofert w zakresie terminu dostaw na CITO. Prosimy o 
zmianę kryterium poprzez wydłużenie czasu na dostawę przedmiotu umowy w ramach zamówień na 
CITO, tak aby najwyżej oceniany czas był do 6 godzin, a najniżej oceniany do 10 godzin. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
 
2. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 
możliwości dostarczenia zamiennika produktu 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 (dotyczy 
zapisów §3 ust. 7 pkt 2 projektu umowy)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
3. Do treści §3 ust.7 pkt 3 projektu umowy prosimy o dodanie sentencji, wynikającej z 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 wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
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4. Do §5 ust. 3 pkt 5) projektu umowy prosimy o dopisanie:"...możliwość przedłużenia umowy do 6 
miesięcy w stosunku do okresu wskazanego w §8 projektu umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
 
5. Do §6 ust.1 pkt 1) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego 
kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru w trybie CITO poprzez 
wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,1% wartości nie dostarczonej w terminie części 
przedmiotu zamówienia za każdą godzinę opóźnienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
 
6. Do §6 ust.1 pkt 2) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego 
kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru powyżej 2 dni poprzez 
wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części 
przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, a w przypadku dostaw CITO za niedostarczenie w 
terminie zamówionej partii towaru powyżej 2 godzin poprzez wprowadzenie zapisu o karze w 
wysokości 0,2% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdą godzinę 
zwłoki ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
 
7. Do treści § §6 ust.1 pkt 3) projektu umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu w części dotyczącej 
naliczenia kary przez Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto zamówionego, a 
niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy, gdyż wcześniejsza cześć tego zapisu przy 
dokonaniu zakupu zastępczego zobowiązują już Zamawiającego do pokrycia różnicy w cenie 
pomiędzy ceną wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłaci Zamawiający u innego wykonawcy 
powiększoną o koszty transportu naliczone przez innego Wykonawcę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
 
8. Do treści §6 ust.1 pkt 3) projektu umowy prosimy o dodanie sentencji, wynikającej z 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 wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
 
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §6 ust.1 pkt 5)-7) poprzez zapis o 
ewentualnej karze za rozwiązanie umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części 
przedmiotu umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
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10. Do §9 ust.7 projektu umowy. Ze względu na to, że realizacja takiego zadania wiąże się z 
dodatkowymi kosztami po stronie wykonawcy prosimy o jego wykreślenie. Rezygnacja z powyższego 
zapisu będzie skutkowała możliwością złożenia oferty z niższymi cenami. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
 
Zestaw XIV 
Mając na uwadze:  

1. Ustawowy obowiązek lekarza i podmiotu leczniczego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i należytą starannością mierzoną wzorcem 
profesjonalisty, zgodnie z którym „od lekarzy wymaga się staranności wyższej niż przeciętna z 
uwagi na przedmiot ich zabiegów, którym jest człowiek i skutki, które często są 
nieodwracalne”; 

2. Treść przepisu art. 8 ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określający, iż 
pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez 
podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w 
odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.  

 

Czy Zamawiający w celu minimalizacji ryzyka pacjenta wymaga, aby przedmiotem zamówienia był 
lek dostarczany w przeziernej butelce umożliwiającej wizualną ocenę jakościową i ilościową 
zawartego w niej płynu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
 
Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na lek zawierający sevofluran z możliwością zamówienia 

pojedynczych butelek konfekcjonowanych w opakowaniu zewnętrznym produktu leczniczego 

opatrzonym co najmniej następującymi informacjami: 

 nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego  

 numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 

 numer serii, 

 instrukcję użycia,  

 kod kreskowy EAN UCC, 

 termin ważności 

 specjalne środki ostrożności, które należy zachować podczas usuwania niezużytego 

produktu leczniczego 

oraz zawierającego ulotkę do stosowania? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Mając na uwadze:  
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1. Fakt, iż w przypadku produktów leczniczych sevfluranu wskazano w treści Charakterystyki 

Produktu Leczniczego identyczny zakres działań niepożądanych, z wyłączeniem zapalenia 

trzustki, migotania komór oraz częstoskurczu komorowego u dorosłych wskazanego jedynie w 

ChPL dwóch spośród dopuszczonych do obrotu sevoflranów;  

2. Ugruntowaną linię orzeczniczą w myśl, której lekarz działając zgodnie ze wzorcem należytej 

staranności powinien podjąć środki, które gwarantować będą, przy zachowaniu aktualnego 

stanu wiedzy i zasad staranności, przewidywalny efekt w postaci wyleczenia, a przede 

wszystkim nienarażanie pacjentów na pogorszenie stanu zdrowia, 

3. Konieczność prowadzenia głębokiej sedacji również u pacjentów z grup ryzyka tj. 

rozpoznanym, migotaniem komór, częstoskurczem komorowym oraz niewydolnością trzustki 

 

Czy Zamawiający wymaga, aby w zadaniu częściowym nr 37 przedmiotem oferty był lek, w 
przypadku którego nie wykazano w Charakterystyce Produktu Leczniczego działań niepożądanych 
takich jak: zapalenie trzustki, migotanie komór oraz częstoskurcz komorowy u dorosłych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający uprzejmie informuje, że w Zadaniu Nr 37 został wyspecyfikowany lek Metamizolum 
natricum.  
 
 
Mając na uwadze:  

1. Ustawowego obowiązku lekarza i podmiotu leczniczego udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej zgodnie z należytą starannością mierzoną wzorcem profesjonalisty, zgodnie z 
którym „od lekarzy wymaga się staranności wyższej niż przeciętna z uwagi na przedmiot ich 
zabiegów, którym jest człowiek i skutki, które często są nieodwracalne”; 

2. Treść przepisu art. 8 ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określającego, iż 
pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez 
podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w 
odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.  

3. Treść przepisu art. 59 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z 
którym „Przez praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów rozumie się bezprawne 
zorganizowane działania lub zaniechania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych 
mające na celu pozbawienie pacjentów praw lub ograniczenie tych praw, w szczególności 
podejmowane celem osiągnięcia korzyści majątkowej”. 

 
Czy Zamawiający wymaga, aby butelki z płynnym anestetykiem były fabrycznie wyposażone w 
szczelne urządzenie (adapter) do napełniania parowników tak, aby zbędnym było otwieranie 
butelek, nakręcanie adapterów do napełniania parownika, powtórne odkręcanie adapterów, 
zakręcanie butelek po napełnieniu? Skoro system z fabrycznie zamontowanym adapterem do 
butelki, umożliwiający bezpośrednie napełnienie parownika: 

 Gwarantuje szpitalowi bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjenta poprzez zapewnienie 
szczelności butelki na każdym etapie użytkowania 

 Eliminuje niewłaściwe nakręcenie adaptera na butelkę, wyklucza możliwość 
niekontrolowanego wylania się anestetyku oraz nie naraża personelu bloku operacyjnego na 
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wdychanie oparów Sevofluranu w niekontrolowanym stężeniu, co może mieć miejsce przy 
manualnym nakręcaniu wielorazowego adaptera. 

 Przenosi odpowiedzialność za szczelność połączenia butelki z adapterem na producenta, a nie 
na personel medyczny Zamawiającego 

 Fabrycznie zamontowany na butelce adapter nie wymaga dezynfekcji (dodatkowy 
nieujawniony koszt szpitala w przypadku adapterów wielokrotnego użycia), wyklucza 
możliwość przenoszenia zakażeń wewnątrzszpitalnych, gdyż po zużyciu zawartości butelki, 
zostaje on wyrzucony wraz z pustą butelką. 

 Jest fabrycznie zamontowany i poddany kontroli jakości. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego 
http://szpital.uwm.edu.pl  

 
 

http://szpital.uwm.edu.pl/

