
       Grudziądz, dnia 20.03.2018 r. 
 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
 
ZP- 757/18 
 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy leków (znak sprawy: A/2/PN/18). 
 
 

W związku z wpłynięciem od jednego z Wykonawców zapytań 
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi: 

 
1. Czy Zamawiający w Zadaniu 4 poz. 51 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci fiolki?  

Odp. Tak. 
2. Czy Zamawiający w Zadaniu 117 wyrazi zgodę na termin dostawy do 6 tygodni od momentu 

złoŜenia zamówienia? Lek sprowadzany w ramach importu docelowego.  
Odp. Nie. 
 

3. Czy Zamawiający zmieni określony w pkt. XVI.2 termin dostaw „cito” z 10 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 duŜo niŜszych ale w terminie niewiele dłuŜszym (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 równieŜ 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 moŜliwości zaoferowania swoich usług czy 
produktów, ale równieŜ w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złoŜenie 
korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać 
wymogów, które zróŜnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a 
nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis 
przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.” 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaproponowana zmianę dostaw na „cito”. 
Zamawiający ustalił wymaganą, nieprzekraczalną liczbę godzin w oparciu o realne bo 
juŜ realizowane do naszego szpitala dostawy „cito” . W sytuacji zamawiania leku na 
„cito” ka Ŝda godzina jest waŜna. 
 

4. Czy Zamawiający w pkt. XVI.2 zniesie konieczność potwierdzania kaŜdej dostawy ‘cito’? 
wymusza to indywidualną, ‘ręczną’ obsługę Zamawiającego w tym zakresie. 
Odp. Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym przedmiotowym zapisie. 
 

5. Czy Zamawiający wykreśli w pkt. XVI.4 frazę „Opóźnienie w płatnościach nie moŜe jednak 
wpływać negatywnie na realizację dostaw przez Wykonawcę”? Zapis ten powoduje raŜąco 
niekorzystne warunki dostaw dla Wykonawcy i grozi mu raŜącą stratą.  
Odp. Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym przedmiotowym zapisie. 
 



6. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w pkt. XVI.4.1.b z 10% do 
wartości max. 1%? Obecna kara jest raŜąco wygórowana. 
Odp. Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym przedmiotowym zapisie. Zapis ten 
dotyczy tylko braku realizacji lub odmowy dostawy „na cito”.  Zamawiający zwraca 
uwagę, Ŝe są to jednak wyjątkowe sytuacje  dostawy „leku na ratunek” kiedy  kaŜda 
godzina  ma znaczenie.    
 

7. Czy Zamawiający w pkt. XVI.6.1 wykreśli zapis o ‘wprost proporcjonalnej’ zmianie ceny? 
Jeśli obecna cena ofertowa to np. 90% ceny urzędowej, to zapis ten oznacza, Ŝe zmniejszenie 
ceny urzędowej wymusza obniŜkę ceny ofertowej; tymczasem cena ta moŜe być niŜsza od 
obniŜonej ceny urzędowej. Zapis o wprost proporcjonalnej zmianie cen jest raŜąco 
niekorzystny dla Wykonawcy, gdyŜ zawsze wymusza zmianę cen, nawet jeśli pierwotnie cena 
była niŜsza od urzędowej (czyli maksymalnej). 

 Odp. Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym przedmiotowym zapisie.     
 

8. Czy Zamawiający w pkt. XVI.6.1  na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku obniŜenia 
cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy  towar oferowany jest po cenie 
niŜszej”? Obecny zapis nakazujący proporcjonalną zmianę cen moŜe prowadzić do 
dostarczenia leków z raŜącą stratą, jeśli cena ofertowa jest aktualnie niŜsza od urzędowej.  

 Odp. Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na dodanie zaproponowanego zapisu.     
 

9. Czy Zamawiający w pkt. XVI.6.1 usunie warunek odczekania pierwszych 12 miesięcy dla 
zmiany stawki VAT? Zapis ten grozi Wykonawcy raŜącą stratą w razie podwyŜszenia stawki 
VAT; Wykonawca musi stosować aktualną stawkę wystawiając faktury, niezaleŜnie od 
umowy z Zamawiającym. 

 Odp. Zamawiający nie postawił takiego warunku. Zapis w pkt. XVI.6  SIWZ dotyczący 
 zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT brzmi: " w przypadku zmiany 
 stawki podatku VAT - w takim przypadku zmiana ceny nastąpi  z dniem wejścia w Ŝycie 
 aktu prawnego  zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która  
 pozostaje bez zmian". 
 Warunek odczekania pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy dotyczy klauzuli 
 opisanej w pkt. XVI 6.3) 

 
10. Czy Zamawiający wykreśli z pkt. XVI.6.2 wymóg dostarczania zamiennika w razie zmiany 

listy refundacyjnej? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są 
przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie 
przedmiotu zamówienia powoduje, Ŝe tylko co do niego strony zawierają umowę objętą 
obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, Ŝe  w kaŜdym przypadku 
zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, Ŝe moŜe się to wiązać z raŜącą stratą po stronie 
Wykonawcy. 

 Odp. Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym przedmiotowym zapisie w pkt. 
 XVI.6.2. SIWZ. 
 

11. 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.), niŜ zamieszczona w SIWZ, a takŜe w przypadku, gdy 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)? 

 Odp. W takiej sytuacji ilość opakowań naleŜy przeliczyć z dokładnością  do dwóch 
 miejsc po przecinku, tak jak to zostało wskazane w pkt. III. SIWZ.  
 

12. Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zamianę 
poszczególnych form postaci leków: 



a) Kapsułek na kapsułki miękkie 
b) Kapsułek na kapsułki twarde 
c) Kapsułek na tabletki 
d) Kapsułek na tabl. powlekane 
e) Tabletek na kapsułki 
f) Tabletek na tabletki powlekane 
g) Tabletek na tabletki draŜowane 
h) DraŜetek na tabletki draŜowane 
i) Tabletek na tabletki dojelitowe 

 Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę na zaproponowane zamiany z wyłączeniem zamiany 
 tabletek na tabletki dojelitowe(ppkt. i) oraz  preparatów oznaczonych gwiazdką i 
 opisanych jako " * leki do Unit Dose"   

 
13. Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zamianę 

poszczególnych form postaci leków: 
a) Ampułki na fiolki 
b) Fiolki na ampułki 
c) Worki na butelki 
Odp. Wykonawca nie skonkretyzował , w których pozycjach, których zadań wnosi o 
wycenę preparatów zamiennie wiec Zamawiający nie ma się do czego odnieść.  
 

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  do osobnego pakiety pozycji  1 z pakietu 6,                     
co pozwoli na złoŜenie korzystniejszych ofert Wykonawcom? 

 Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji w celu 
 utworzenia odrębnego zadania. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia i według 
 opinii Zamawiającego jest to  podział optymalny. 
 

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  do osobnego pakiety pozycji  2 z pakietu 13,                   
co pozwoli na złoŜenie korzystniejszych ofert Wykonawcom? 

 Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji w celu 
 utworzenia odrębnego zadania. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia i według 
 opinii Zamawiającego jest to  podział optymalny. 
 
 Dotyczy wzoru umowy 

16. Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie we wzorze umowy fragmentu o następującej treści: 
 „W razie wystąpienia nieprzewidzianych i niezaleŜnych od Wykonawcy okoliczności takich 
 jak: utrata statusu refundacyjnego leku, wstrzymanie sprzedaŜy lub wycofanie produktu 
 leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zaprzestanie 
 produkcji, skutkujących uniemoŜliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy 
 jednoczesnym udokumentowanym braku moŜliwości dostarczenia przez Wykonawcę lub 
 innego dostawcę przedmiotu umowy lub towaru równowaŜnego/odpowiednika, strony mają 
 prawo do odstąpienia od umowy za porozumieniem stron w części której powyŜsze dotyczy.” 
 W przypadku braku zgody na powyŜszy zapis, jakie działania Zamawiający zamierza podjąć 
 w razie wystąpienia wymienionych okoliczności? 
 W projektowanej ustawie o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spoŜywczych 
 specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych 
 ustaw (projekt z dnia 3.02.2017 r.) zmianie ulegnie m.in. art. 11 ustawy o refundacji leków, 
 zgodnie z którym Minister Zdrowia będzie miał moŜliwość zmiany kaŜdej decyzji 
 refundacyjnej z urzędu w niesprecyzowanym i nieograniczonym zakresie - art. 11 ust. 12:  



 
„12. Minister właściwy do spraw zdrowia moŜe wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie 
zmiany decyzji administracyjnej o objęciu refundacją oraz ustaleniu urzędowej ceny zbytu 
dla leku, środka spoŜywczego specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego oraz wyrobu 
medycznego w przypadku: 
1) zagroŜenia wystąpienia istotnego ograniczenia dostępności świadczeniobiorców do leków, 
środków spoŜywczych specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego oraz wyrobów medycznych 
lub 
2) znacznego wzrostu odpłatności lub dopłat świadczeniobiorców do leków, środków 
spoŜywczych specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego oraz wyrobów medycznych, lub 
3) wystąpienia nowych okoliczności faktycznych lub pojawienia się nowych dowodów 
wpływających na ocenę kryteriów, o których mowa w art. 12 pkt 3–12.” 

 
 PowyŜsze oznacza, Ŝe Minister Zdrowia będzie mógł w kaŜdym czasie zmienić kaŜdą decyzję 
 refundacyjną skracając jej okres obowiązywania uniemoŜliwiając zobowiązanie się przez 
 wykonawcę do zapewnienia utrzymywania statusu refundacyjnego produktu. Utrzymanie zaś 
 statusu refundacyjnego leku nie zaleŜy jedynie od działania bądź zaniechania wykonawcy, 
 lecz jest od niego niezaleŜne. Nie moŜna więc obarczać jedynie Wykonawcę ryzykiem istotnej 
 zmiany okoliczności powodującej, Ŝe dalsza realizacja umowy, staje się dla Wykonawcy nie 
 tylko nieopłacalna, co wręcz niemoŜliwa.  
 Ponadto z uwagi na to, iŜ Wykonawca, moŜe prowadzić hurtownię tzw. producencką, a nie 
 pełnoprofilową co oznacza, Ŝe  nie moŜe dostarczyć produktów innych niŜ te, które pozostają 
 w jego portfolio i do których dostarczenia zobowiązuje się w złoŜonej ofercie wskazując 
 nazwę handlową produktu, więc faktycznie nie ma moŜliwości dostarczenia odpowiednika 
 równowaŜnego. 
 Wykonawca zwraca równieŜ uwagę, Ŝe dystrybucja leków moŜe następować bezpośrednio do 
 szpitali, a to oznacza, Ŝe nie istnieją zapasy produktów u innych podmiotów. Stąd, nie będzie 
 moŜliwe skorzystanie z zakupu przedmiotu umowy u innego Sprzedawcy. 
 NiemoŜliwy moŜe okazać się równieŜ zakup przez Zamawiającego odpowiednika leku, 
 poniewaŜ na rynku moŜe nie być produktów spełniających wymogi równowaŜności  

Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na dodanie zaproponowanego zapisu do treści 
SIWZ. Zamawiający biorąc pod uwagę dotychczasowe wieloletnie doświadczenie przy 
realizacji umowy na dostawy leków,  przewidział i dopuścił zmiany umowy w pkt. XVI.6 
SIWZ, który to punkt w swej tre ści dopuszcza równieŜ zmiany umowy bez ograniczeń w 
zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Zamawiający dopuścił takŜe zaoferowanie leków równowaŜnych (zapis w pkt. III SIWZ).  
Zamawiający uwaŜa, Ŝe w sposób wystarczający zabezpieczył dostawy leków w 
przedmiotowym postępowaniu. 

   
17. Dotyczy pkt 2 ogólnych warunków umowy – termin waŜności produktów 

 Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie minimalnego terminu waŜności produktów 
 leczniczych z 12 do 6 miesięcy? 
 Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe dostawy realizowane są na bieŜąco, w bardzo krótkich terminach i 
 Szpital nie buduje sobie zapasów, 6 miesięczny termin waŜności wydaje się być 
 wystarczający.  
 Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

18. Dotyczy pkt 2 ogólnych warunków umowy – termin dostawy 



Czy Zamawiający zgodzi się na wydłuŜenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia z 24 
godzin do co najmniej 48 godzin a w przypadku dostaw produktów leczniczych „na cito” z 10 
godzin do 24 godzin?  
Ze względu na skalę prowadzonej przez Wykonawcę działalności, termin 24-godzinny jako 
standardowy termin, nie zawsze jest moŜliwy do realizacji, zwłaszcza jeŜeli zamówienie jest 
składane przez szpital w godzinach popołudniowych dnia poprzedniego. Jeszcze trudniej 
zapewnić jest dostawę „na cito” w ciągu 10 godzin. Oczywiście, w miarę moŜliwości 
Wykonawcy, na prośbę Zamawiającego dostawy będą realizowane w terminie najkrótszym z 
moŜliwych. 

 Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

19. Dotyczy pkt 4 ogólnych warunków umowy – faktura zbiorcza 
 Czy Zamawiający moŜe w pakietach nr 56 i 64 odstąpić od zapisu umowy dotyczącego 
 wystawiania faktury zbiorczej za miesięczny okres rozliczeniowy?  
 Procedura i system rozliczeniowy Wykonawcy nie pozwalają na wystawianie faktur 
 zbiorczych. Faktura generowana jest i księgowana automatycznie podczas realizacji kaŜdego 
 zamówienia i w przypadku dwóch lub więcej zamówień w miesiącu do kaŜdego wystawiana 
 jest oddzielna faktura. 
 Ponadto z uwagi na dbałość o poprawność dostaw, jak równieŜ bezpieczeństwo produktu (np. 
 monitorowanie temperatury podczas dostawy), do kaŜdego zamówienia wystawiana jest 
 faktura, która jest dokumentem wiąŜącym identyfikującym odbiorcę.   
 Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

20. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 32 terminu realizacji 
zamówienia 12 miesięcy ?  
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

 
21. Dotyczy zadania nr 32 pozycja 1: 

Czy Zamawiający dopuści wycenę Immunoglobuliny ludzkiej normalnej 100 mg/ml, roztwór 
do infuzji. Rozkład podklas IgG (wartości przybliŜone): 
IgG1   67,8% 

 IgG2   28,7% 
 IgG3   2,3% 
 IgG4   1,2% 
 Maksymalna zawartość IgA wynosi 25 mikrogramów/ml. Immunoglobulina stabilizowana 
 proliną? JeŜeli zamawiający dopuści, to proszę o określenie zapotrzebowania w gramach. 

Odp. Nie. 
 

22.   zadanie 100 pozycja 1 Czy Zamawiający  dopuści do postępowania produkt cytrynian sodu 
 w stęŜeniu  46,7% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml  z przeliczeniem zamawianej ilości 
 tj. 9024 szt. z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania  prawidłowej 
 droŜności cewnika i/lub portu  doŜylnego o działaniu przeciwzakrzepowym oraz 
 przeciwbakteryjnym? 
 Odp. Nie. 
 
23. zadanie 100 pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 20 szt. w 
 kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości? 



 Odp. Tak, w takiej sytuacji naleŜy w kolumnie "Ilo ść opakowań" wpisać 752, przy czym 
 do wyliczenia ilości Zamawiający brał pod uwagę objętość amp-strztk. 3 ml. 

 
24.   zadanie 100 pozycja 1 Czy Zamawiający  dopuści produkt cytrynian sodu w stęŜeniu   46,7% 
 w postaci bezigłowej ampułki x 2,5ml  stosowany w celu utrzymania  prawidłowej 
 droŜności cewnika i portu doŜylnego jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie  
 przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? 
 Odp. Tak. 
 
23. zadanie 100 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu Twin Pack,które zawiera 
 dwie ammpułko-strzykawki x 2,5 ml zamknięte aseptycznie papier-folia  z przeliczeniem 
 ilości tj. 9024 zestawów Twin Pack? 
 Odp. Tak, w takiej sytuacji naleŜy w kolumnie "Ilo ść opakowań" wpisać 9024 

 
24.  Dotyczy zadania nr 110. Czy Zamawiający w zadaniu 101 wyrazi zgodę na dopuszczenie 

 dawki Pirfenidonum 801 mg x84 tabletki powl. oraz dopuści  moŜliwość zamiany kapsułek na 
 tabletki powl. lub odwrotnie w ramach wartości umowy wynikającej z powyŜszego pakietu? 

  W celu zobrazowania rozwiązania załączamy poniŜszy przykład uwzględniający te same ilości 
 substancji czynnej zapotrzebowane w pierwotnej wersji: 

Lp Nazwa 
asortymentu Postać Dawka Opakowanie Cena opak. 

netto (zł) 
Ilość 
opak. 

Wartość 
netto 
(zł) 

Wartość 
brutto (zł)  

VAT 
(%) 

1 ESBRIET 
kaps 
/tabl.powl 267 mg 

63 
kaps/tabl.powl 

  1       

2 
ESBRIET 

kaps 
/tabl.powl 267 mg 

252 
kaps/tabl.powl   5       

3 ESBRIET tabl.powl. 801 mg 84 tabl.powl.   4       
          

 
 Odp. Tak, Zamawiający w zadaniu 110 dopuści zamianę kapsułek na tabletki powl. lub 

odwrotnie oraz dopuści zaproponowany schemat realizacji zamówienia w ramach zadania 
110.  

 
25. Dotyczy Pakiet 49 ( pozycja 16 i 17), Pakiet 101 ( pozycja 2) 
 
Czy Zamawiający zgodzi się w Zadaniu 49 ( pozycja 16 i 17)  i w Zadaniu 101 ( pozycja 2) na wariant 
moŜliwości przystąpienia do ofert częściowych lub wydzielenie do odrębnego pakietu sterylnego 
asortymentu do podaŜy mleka dla noworodków przedwcześnie urodzonych i donoszonych. Firmy 
produkujące mieszanki mleczne, posiadają w ofercie bardzo skromną propozycję asortymentu do 
podaŜy mleka. Z uwagi na wagę urodzeniową, ale i gotowość dziecka, dojrzałość funkcji 
pokarmowych, pobierania, ssania, połykania są wykonawcy specjalizujący się wyłącznie w  
asortymencie, pozwalającym na rozwiązywanie problemów klinicznych, związanych  z karmieniem 
noworodków, gdzie jest moŜliwość zaproponowania smoczków róŜniących się wielkością części 
zewnątrzustnej, rodzajem materiału - twardością, szybkością przepływu, do wyboru przez 
Zamawiającego. 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na przystąpienie przez Wykonawców do ofert częściowych, 
Zamawiający zwraca uwagę, Ŝe w ramach danego zadania Wykonawca musi zaoferować 
wszystkie pozycje asortymentowe.  
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji w celu utworzenia 
odrębnego zadania. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia i według opinii 
Zamawiającego jest to podział optymalny. 



 
 
26. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 38 pozycja 1, 2 aby Ceftazidime zachowywał po 

rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?  
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu ale dopuszcza taką trwałość fizyko-chemiczną. 
 
27. Czy Zamawiający wymaga aby  Cefuroksym w pakiecie 54 pozycja 12 posiadał wszystkie drogi 

podania domięśniowo, doŜylnie i do infuzji zgodnie z chpl produktu? 
 Odp. Tak, zgodnie z ChPL (Charakterystyka Produktu Leczniczego) produktu. 
 
28. Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycje 48, 49 wymaga aby zgodnie z ChPl istniała  moŜliwości 

mieszania Pyralginy  z Poltramem ? 
 Odp. Tak, zgodnie z ChPL (Charakterystyka Produktu Leczniczego). 
 
29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę wyłączenie z pakietu 8 pozycja 17 CEFAZOLIN inj. 1000 mg i 

utworzenie nowego pakietu? UmoŜliwi to udział w postępowaniu większej ilości oferentów i tym 
samym moŜliwość otrzymania konkurencyjnej oferty. 

 Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji w celu utworzenia 
odrębnego zadania. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia i według opinii 
Zamawiającego jest to podział optymalny. 

 
30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę wyłączenie z pakietu 8 pozycja 68 VORICONAZOLE tabl. 

200 mg i utworzenie nowego pakietu? UmoŜliwi to udział w postępowaniu większej ilości 
oferentów i tym samym moŜliwość otrzymania konkurencyjnej oferty. 

 Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji w celu utworzenia 
odrębnego zadania. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia i według opinii 
Zamawiającego jest to podział optymalny. 

 

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący 
grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o 
dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iŜ mimo cesji jest uprawniony do 
wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego 
zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. 

 Odp. Nie. 
 
32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferta zawierała tylko formularze cenowe dotyczące zadań, 

na które Wykonawca składa ofertę oraz, aby formularz ofertowy zawierał tylko te zadania, na które 
Wykonawca składa ofertę? 

 Odp. Tak. 
 
33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? 
 Odp. Nie. 
 
34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaŜy, oraz Ŝeby za 

termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy? 
 Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody aby termin płatności liczony był od daty sprzedaŜy i w 

tym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający tak rozumie termin 
zapłaty, jest to data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy. 

 



35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostawy realizowane w ramach Zadań nr 81 i 103 były   
rozliczane na podstawie faktur jednostkowych przesyłanych wraz z kaŜdą dostawą? 

 Odp. Nie. 
 
36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŜenie terminu dostaw produktów z Zadań nr 81 i 103 do 

48 godzin od momentu złoŜenia zamówienia zwaŜywszy na fakt, Ŝe wykorzystywane są one w 
planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim 
czasie? 

  Odp. Nie. 
 
37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od moŜliwości składania zamówień na „cito” 

produktów z Zadań nr 81 i 103, lub na wydłuŜenie terminu ich realizacji do 24 godzin, 
zwaŜywszy na fakt, Ŝe wykorzystywane są one w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie 
zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie? 

 Odp. Nie. 
 
38.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w rozdziale XVI ust. 5 

pkt 1) lit b) SIWZ do 0,1% wartości niezrealizowanej dostawy? 
 Odp. Nie. 
 
39.  Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 81 paski fluoresceinowe w opakowaniach zawierających  

100 sztuk? Jaka ilość opakowań naleŜy wówczas zaoferować? 
 Odp. Tak, w takiej sytuacji naleŜy zaoferować 30 op. 
 
40. Czy Zamawiający w zadaniu 9 Leki róŜne poz. 1 (Marcaine Spinal Heavy 20 mg/4 ml 5 fiol.) 

wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? 
 Odp. zamawiający nie stawia takiego wymogu ale dopuszcza tak pakowany produkt. 
 
41. 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.), niŜ zamieszczona w SIWZ; a takŜe w przypadku, gdy 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)? 
Odp. W takiej sytuacji ilość    opakowań    naleŜy przeliczyć    z dokładnością    do dwóch miejsc po 
przecinku, tak jak to zostało wskazane w pkt. III. SIWZ. 
 
42. Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: 

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

          zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub draŜetki? 
Zamiast draŜetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? 
Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) -   
o powolnym uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) -  
o zmodyfikowanym uwalnianiu?  
Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.  

Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę    z wyłączeniem preparatów oznaczonych gwiazdką    i 
opisanych jako " * leki do Unit Dose" 
 
43. Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek zamiast fiolek 
i odwrotnie? 
Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 



Odp. Pytanie nie jest precyzyjne, Pytający nie podaje wyceny zamiennej jakiego preparatu 
czy jakich preparatów to dotyczy i na tak skonstruowane pytanie Zamawiający nie moŜe 
udzielić    precyzyjnej odpowiedzi. 
 
44. Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na umieszczenie adnotacji pod pakietem dla pozycji, których 
występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaŜy ? 
Odp. Nie. 

45. Czy Zamawiający w Zadaniu 2, poz. 109 (Eliquis 5 mg tabl. 56 tabl. ), dopuści 
zaproponowanie leku Apixaban tabl. powl. 5mg, opak. 60 tabl.?  

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania leku dostępnego w Polsce o wskazaniach 
jak dla preparatu ELIQUIS udokumentowanych w ChPL. 

 

46. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 78 poz. 3 ze względu na 
brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika ? 

 Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji w celu utworzenia 
 odrębnego zadania. 

47. Dot. zad. 22 poz. 1 i 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 22 poz. 1 i 2 do osobnego pakietu w 
celu uzyskania bardziej konkurencyjnej oferty? 

 Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji w celu utworzenia 
odrębnego zadania. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia i według opinii 
Zamawiającego jest to podział optymalny. 
 
48. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 
moŜliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło 
raŜącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaŜ w cenie zbliŜonej do 
rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez 
Wykonawcę (dotyczy zapisów Rozdz. XVI pkt 1   ostatni akapit projektu umowy)?  
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 
49. Rozdz. XVI. pkt 2 w zakresie opisu procedur warunków transportu. Prosimy o wyjaśnienie co 
Zamawiający rozumie pod pojęciem "opisu procedur warunków transportu leków stosowanych u 
Wykonawcy, zabezpieczających wymaganą przez producenta obniŜoną temperaturę transportu". 
Jakie informacje będą niezbędne dla Zamawiającego? 
Odp. Wykonawca dostarczy opis procedury (sposób i warunki transportu) zabezpieczającej 
wymaganą    przez producenta temperaturę    transportu leku. W zakresie procedur warunków 
transportu leków Zamawiający oczekuje, Ŝe procedury obowiązujące u Wykonawcy 
zabezpieczają    wymaganą    przez producenta obniŜoną    temperaturę    transportu leków, a 
niezbędne dla Zamawiającego informacje w tym zakresie będą    wynikały z wydruku 
temperatury dla leków dla transportu których jest wymagana temperatura transportu w 
przedziałach 2 st. C - 8 st.C i od 8 st. C do 15 st. C. 
 
49. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w  Rozdz. XVI pkt 4 projektu umowy 
dotyczącego sposobu płatności, poprzez wykreślenie zapisu o fakturach zbiorczych wystawianych 
miesięcznie i zastąpienie ich zapisami umoŜliwiającymi wystawianie i dostarczanie faktur za kaŜdą 
zrealizowaną dostawę towaru, z uwagi na uchylenie z dniem 1 stycznia 2014r. przepisów 
dopuszczających moŜliwość wystawiania faktur zbiorczych, a takŜe z uwagi niewaŜność zapisu w 
świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 
r. art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 
2013 r. poz. 403 ze zm., dalej: UoTZ), zakazującego zawierania w umowach stron zapisów 
dotyczących terminów wystawiania i doręczania faktur? 



MoŜliwość wystawiania faktur zbiorczych wynikała z nieobowiązującego juŜ §9 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy 
towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 1428), które to rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2014 r. W 
aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie 
wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485 ze zm.), brak jest zapisów dotyczących faktur 
zbiorczych. Obecnie nie ma więc Ŝadnej podstawy prawnej, z której wynikałaby moŜliwości 
posługiwania się konstrukcją faktur zbiorczych. 
NiezaleŜnie od powyŜszego, zgodnie z art. 8a UoTZ „strony transakcji handlowej nie mogą ustalać 
daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi”. 
Konsekwencją powyŜszego uregulowania jest brak moŜliwości zawierania w umowach stron 
zapisów dotyczących terminu doręczenia (a więc i wystawiania) faktury lub rachunku. Stąd zapis 
Rozdz. XVI pkt 4 projektu umowy dotknięty jest niewaŜnością.  

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.  Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. fakturę naleŜy wystawić nie później niŜ 15 dnia od zakończenia miesiąca, w 
którym zostanie dokonana dostawa towarów lub wykonana usługa. Nie ma zatem przeszkód, 
aby podatnik na jednej fakturze zawarł wszystkie transakcje dokonane w ciągu miesiąca 
kalendarzowego. Przepis ten obejmuje zatem takŜe te faktury, na których uwzględniona została 
więcej niŜ jedna transakcja, dokonana w danym miesiącu z kontrahentem. W związku z 
powyŜszym naleŜy stwierdzić, iŜ nie istnieją Ŝadne przeszkody na gruncie ustawy z dnia 11 
marca 2004 r., a takŜe rozporządzeń wykonawczych do nich, aby kontrahent wystawiał faktury 
zbiorcze, do wszystkich dostaw zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym.  NaleŜy 
ponadto wskazać, Ŝe przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. określają jedynie ostateczny 
termin, do jakiego podatnik powinien wystawić faktur ę. Jest to 15 dzień miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. Z drugiej strony faktury nie mogą być 
wystawione wcześniej niŜ 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi 
(art. 106i ust. 7ustawy z dnia 11 marca 2004 r.). Kwestia, w którym konkretnie momencie 
podatnik powinien wystawić faktur ę lub tę faktur ę doręczyć nie została uregulowana w 
przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r., a zatem w świetle przepisów tej ustawy, 
ustawodawca pozostawił pewną dowolność, tj. wystawienia faktury nie wcześniej niŜ 30 dni 
przed dniem dokonania dostawy oraz nie później niŜ 15 dzień miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dokonano dostawy, a ustalenia w tym zakresie mogą pozostawać dowolne 
lecz nie wywołują Ŝadnych skutków w podatkach od towarów i usług. Zamawiający w SIWZ nie 
ustala daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie 
usługi. Zamawiający odnosi się do terminu płatności, który zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 
2013 r. gdy dłuŜnikiem w transakcji handlowej będzie podmiot publiczny (Szpital) nie moŜe 
przekraczać 60 dni od daty doręczenia faktury.   
 
50. Do Rozdz. XVI pkt 4  projektu umowy w zakresie tematu opóźnień w płatnościach i wpływu na 
realizację dostaw. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu 
cywilnego, ograniczającego prawo wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień 
płatności za dostarczone towary.  
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 
51. Prosimy o dodanie do treści Rozdz.XVI pkt 4 ostatni akapit ogólnych warunków umowy w części 
dotyczącej cesji wierzytelności, poręczenia- słów "... bez zgody Kupującego, przy czym zgody tej nie 
moŜna bezpodstawnie odmówić." lub "... bez zgody organu załoŜycielskiego Kupującego, przy czym 
zgody tej nie moŜna bezpodstawnie odmówić."  
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapis SIWZ. Przedmiotowy 
zakres reguluje zapis art. 54 ust. 5  Ustawy o działalności leczniczej.  
 
52. Do Rozdz. XVI pkt 5 w zakresie kar  za odmowę lub niezrealizowanie dostawy "na cito". Prosimy 
o obniŜenie wymiaru kary do wysokości 2% wartości niezrealizowanej dostawy.   
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 



 
53. Do Rozdz. XVI pkt 6 ppkt 4) produktu umowy prosimy o dodanie:"...nie dłuŜej jednak niŜ o  6    
m-cy". 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na dodatnie do treści SIWZ proponowanego zapisu.  
 
54. Dotyczy pakiet nr 53 
a)     Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania w toku niniejszego postępowania w pakiecie 

53, pozycja 1 produktu o nazwie handlowej HEMOPATCH, który jest  hemostatykiem 
uszczelniającym wskazanym do stosowania jako środek hemostatyczny oraz jako uszczelniacz 
podczas zabiegów chirurgicznych, w których kontrola krwawienia lub przecieku innych płynów 
ustrojowych lub przecieku powietrza za pomocą konwencjonalnych technik chirurgicznych jest 
nieskuteczna bądź niepraktyczna. Produkt ten moŜe być równieŜ uŜywany do zamknięcia 
uszkodzeń opony twardej powstałych w wyniku jej urazu, resekcji, retrakcji lub skurczenia się. 
Hemopatch to miękki,cienki, spręŜysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z 
bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetraskcynoimidylu eteru 
pentaerytrolowego glikolu polietylenowego który w kontakcie z krwią lub innymi płynami 
ustrojowymi tworzy hydroŜel, który ułatwia przyleganie i uszczelnia powierzchnię tkanki, strona 
nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu 
brylantynowego w rozmiarze 4,5 cm/9,0 cm -3 szt. w opakowaniu. 

        Odp. Nie, Zamawiający wymaga preparatu zarejestrowanego jako lek. 
 

b)    Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania w toku niniejszego postępowania w pakiecie 
53, pozycja 2 produktu o nazwie handlowej HEMOPATCH, który jest  hemostatykiem 
uszczelniającym wskazanym do stosowania jako środek hemostatyczny oraz jako uszczelniacz 
podczas zabiegów chirurgicznych, w których kontrola krwawienia lub przecieku innych płynów 
ustrojowych lub przecieku powietrza za pomocą konwencjonalnych technik chirurgicznych jest 
nieskuteczna bądź niepraktyczna. Produkt ten moŜe być równieŜ uŜywany do zamknięcia 
uszkodzeń opony twardej powstałych w wyniku jej urazu, resekcji, retrakcji lub skurczenia się. 
Hemopatch to miękki,cienki, spręŜysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z 
bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetraskcynoimidylu eteru 
pentaerytrolowego glikolu polietylenowego który w kontakcie z krwią lub innymi płynami 
ustrojowymi tworzy hydroŜel, który ułatwia przyleganie i uszczelnia powierzchnię tkanki, strona 
nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu 
brylantynowego w rozmiarze 4,5 cm/4,5 cm -3 szt. w opakowaniu. 

        Odp. Nie, Zamawiający wymaga preparatu zarejestrowanego jako lek. 
 

c)    Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania w toku niniejszego postępowania w pakiecie 
53, pozycja 3 produktu o nazwie handlowej HEMOPATCH, który jest  hemostatykiem 
uszczelniającym wskazanym do stosowania jako środek hemostatyczny oraz jako uszczelniacz 
podczas zabiegów chirurgicznych, w których kontrola krwawienia lub przecieku innych płynów 
ustrojowych lub przecieku powietrza za pomocą konwencjonalnych technik chirurgicznych jest 
nieskuteczna bądź niepraktyczna. Produkt ten moŜe być równieŜ uŜywany do zamknięcia 
uszkodzeń opony twardej powstałych w wyniku jej urazu, resekcji, retrakcji lub skurczenia się. 
Hemopatch to miękki,cienki, spręŜysty, elastyczny i łatwy do zrolowania opatrunek z kolagenu 
uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetraskcynoimidylu eteru 
pentaerytrolowego glikolu polietylenowego który w kontakcie z krwią lub innymi płynami 
ustrojowymi tworzy hydroŜel, który ułatwia przyleganie i uszczelnia powierzchnię tkanki, strona 



nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu 
brylantynowego dostępny w rozmiarze 4,5 cm/4,5 cm – 3 szt. w opakowaniu. 
o Uzasadnienie: 
o Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia  dopuszcza moŜliwość złoŜenia oferty 
tylko przez jednego producenta/ dostawcę, proponującego produkt posiadający swoiste- opisane 
w SIWZ  cechy, niekoniecznie wymagane zarówno przez stosowane terapie, jak i ze względu na 
powszechną praktykę w tym zakresie.  ,  Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ 
powoduje, Ŝe zapisem tym Zamawiający dyskryminuje inne produkty dopuszczone do obrotu, 
spełniające te same cele lecznicze.  Zastosowanie produktu o nazwie handlowej Hemopatch 
spowoduje osiągnięcie tego samego rezultatu , jaki byłby osiągnięty przy zastosowaniu opisanego 
w postępowaniu przetargowym, konkurencyjnego wyrobu. Istotę stosowania kaŜdego produktu , 
w tym Hemopatch, stanowi jego wskazanie, skuteczność i bezpieczeństwo w stosowaniu, 
konkurencyjna cena oraz dopuszczenie do obrotu (zgodnie z wymogami ustawowymi).  
Odp. Nie, Zamawiający wymaga preparatu zarejestrowanego jako lek. 

 
55. Dotyczy pakiet nr 99  Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania w toku niniejszego 
postępowania w pakiecie 99, pozycja 1 produktu o nazwie handlowej HEMOPATCH, który jest  
hemostatykiem uszczelniającym wskazanym do stosowania jako środek hemostatyczny oraz jako 
uszczelniacz podczas zabiegów chirurgicznych, w których kontrola krwawienia lub przecieku innych 
płynów ustrojowych lub przecieku powietrza za pomocą konwencjonalnych technik chirurgicznych 
jest nieskuteczna bądź niepraktyczna. Produkt ten moŜe być równieŜ uŜywany do zamknięcia 
uszkodzeń opony twardej powstałych w wyniku jej urazu, resekcji, retrakcji lub skurczenia się. 
Hemopatch to miękki,cienki, spręŜysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej 
skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetraskcynoimidylu eteru pentaerytrolowego glikolu 
polietylenowego który w kontakcie z krwią lub innymi płynami ustrojowymi tworzy hydroŜel, który 
ułatwia przyleganie i uszczelnia powierzchnię tkanki, strona nieaktywna oznaczona niebieskimi 
kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantynowego w rozmiarze 2,7 cm/2,7 cm - 5szt. 
w opakowaniu. 
 Odp. Nie, Zamawiający wymaga preparatu zarejestrowanego jako lek. 
 
56. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyŜszej jakości 
produktów Zamawiający w pakiecie 43 w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11  wyrazi zgodę na 
zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek 
zmniejszają ryzyko wystąpienia zakaŜeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyŜ dzięki swojej 
konstrukcji jako jedyne umoŜliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co 
więcej koszt utylizacji opróŜnionych worków jest o 50% niŜszy niŜ w przypadku butelek. W 
przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktów do osobnego pakietu. 
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
57  Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyŜszej jakości produktów 
Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 43 pozycji 10, co umoŜliwi na złoŜenie ofert 
większej liczbie oferentów? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji w celu utworzenia 
odrębnego zadania. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia i według opinii 
Zamawiającego jest to podział optymalny. 
 
58. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyŜszej jakości produktów 
Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 45 pozycji 23?   



Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji w celu utworzenia 
odrębnego zadania. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia i według opinii 
Zamawiającego jest to podział optymalny. 

 
59. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyŜszej jakości 
produktów Zamawiający w pakiecie 44  w pozycjach 1, 4, 6, 9, 10, 13, 16  wyrazi zgodę na 
zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek 
zmniejszają ryzyko wystąpienia zakaŜeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyŜ dzięki swojej 
konstrukcji jako jedyne umoŜliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co 
więcej koszt utylizacji opróŜnionych worków jest o 50% niŜszy niŜ w przypadku butelek. W 
przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu 

worki Viaflo .  
 
60. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyŜszej jakości 
produktów Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44  w pozycjach 11 i 12  
preparatu Mannitol 15%, który  ulega krystalizacji dopiero w temperaturze poniŜej 16 stopni C. 
Przechowywany więc w temperaturze pokojowej nie wymaga podgrzania co zdecydowanie ułatwia i 
przyspiesza proces podania leku pacjentowi. Produkt pakowany jest w worek Viaflo co zapobiega 
przypadkowemu stłuczeniu i w konsekwencji jest wygodniejszy dla personelu pielęgniarskiego oraz 
bezpieczniejszy dla pacjentów. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o 
wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie zaproponowanego preparatu. 
 
61 Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyŜszej jakości produktów 
Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 44 pozycji 19? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji w celu utworzenia 

odrębnego zadania. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia i według opinii 
Zamawiającego jest to podział optymalny. 

 
62. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyŜszej jakości 
produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 w pozycji 14 preparatu 
PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, 
osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 
mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l.  Produkt opakowany jest w 
worek Viaflo. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do 
osobnego pakietu. 
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie zaproponowanego preparatu. 
 
63. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyŜszej  jakości 
produktów Zamawiający w pakiecie 44 w pozycji 20  wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu typu 
spike do pobierania płynów z opakowań płynów infuzyjnych z automatyczną zastawką otwierającą 
drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekiem 
płynu, z płaskim portem umoŜliwiającym dezynfekcję oraz z długim kolcem zapewniającym stabilne 
połączenie z butelką lub workiem. W IFU wspomnianego spika znajduje się informacja, Ŝe moŜe on 
być uŜywany przez 96h. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie 
pozycji do osobnego pakietu. 
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie zaproponowanego przyrządu. 



 
64. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyŜszej  jakości 
produktów Zamawiający w pakiecie 43 w pozycji 12  wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu typu 
spike do pobierania płynów z opakowań płynów infuzyjnych z automatyczną zastawką otwierającą 
drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekiem 
płynu, z płaskim portem umoŜliwiającym dezynfekcję oraz z długim kolcem zapewniającym stabilne 
połączenie z butelką lub workiem. W IFU wspomnianego spika znajduje się informacja, Ŝe moŜe on 
być uŜywany przez 96h. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie 
pozycji do osobnego pakietu 
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie zaproponowanego przyrządu. 
 
65. Czy Zamawiający w Zadaniu 71 Sevoflurane wymaga dostarczania  preparatu w butelce innej niŜ 
szklana  (tj. w butelce odpornej na uszkodzenia mechaniczne – np. stłuczenie )? 
Szklana butelka jest  mniej odporna na stłuczenie (uszkodzenie mechaniczne) niŜ inne  stosowane przy 
ich  podawaniu opakowania (np. aluminium czy polietylenonaftalen -PEN ), a w przypadku takiego 
uszkodzenia (zniszczenia) moŜe dojść do zanieczyszczenia (skaŜenia ) atmosfery bloku operacyjnego 
(sali operacyjnej)  i naraŜenia osób obecnych w pomieszczeniu (w tym personelu medycznego) na 
wdychanie oparów anestetyku wziewnego jakim jest Sevofluran.  
Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania  w zadaniu 71 leku do anestezji w butelce innej niŜ 
szklana ( w załączeniu aktualny formularz zadania 71) 
 
66. Czy Zamawiający w Zadaniu 71 Sevoflurane wymaga preparatu sevofluranu stosowanego 
obecnie w szpitalu, w opakowaniu wyposaŜonym w bezpieczny, szczelny system wlewowy Draeger 
Fill wraz z bezpłatnym uŜyczeniem odpowiedniej ilości parowników kompatybilnych z aparatami do 
znieczulenia Zamawiającego? 

 Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leku do anestezji w opisanym opakowaniu  wraz z 
wraz z dostawą i montaŜem 24 parowników kompatybilnych z oferowanym anestetykiem i 
aparatami do znieczulania będącymi na wyposaŜeniu szpitala, zgodnie z opisem zamieszczonym 
w pkt. III. SIWZ.  

67. Czy w zadaniu Nr 2 poz. 225 i 226 (NEBBUD 0,25 i 0,5mg/ml zaw. do inh. 20 x 2ml) 
Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego moŜe nastąpić 
juŜ w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu ale dopuści taki produkt. 
 
68. Czy Zamawiający w zadaniu Nr 2 poz. 225 i 226 (NEBBUD 0,25 i 0,5mg/ml zaw. do inh. 20 x 
2ml) wyraŜa zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie moŜna, zgodnie z 
obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin? 
Odp. Tak.  
 
69. Czy Zamawiający w zadaniu Nr 2 poz. 225 i 226 (NEBBUD 0,25 i 0,5mg/ml zaw. do inh. 20 x 
2ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie moŜna mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?  
Odp. Tak.  
 
70. Czy w zadaniu Nr 2 poz. 225 i 226 (NEBBUD 0,25 i 0,5mg/ml zaw. do inh. 20 x 2ml) 
Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci 
budezonidu zmikronizowanego? 
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu ale dopuszcza zaoferowanie takiego leku.  
 



71. Czy Zamawiający w zadaniu Nr 2 poz. 225 i 226 (NEBBUD 0,25 i 0,5mg/ml zaw. do inh. 20 x 
2ml) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, lecz w 
róŜnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze względu na moŜliwość łączenia dawek? 

 Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu ale dopuści takie produkty. 
 

 72. do treści ogólnych warunków umowy: pkt. 2 warunki dostawy. Czy Zamawiający dopuści 
składanie zamówień na formularzach Wykonawcy dla asortymentu zawartego w zadaniu nr 116?  
wzory formularzy: zamówienia i oświadczenia świadczeniodawcy w załączeniu 
Odp. Nie. 
 
73. do treści ogólnych warunków umowy: pkt. 2 warunki dostawy-opis warunków transportu 
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem ,,opis procedur warunków transportu 
leków stosowanych u Wykonawcy, zabezpieczających wymaganą przez producenta obniŜoną 
temperaturę transportu” Jakie informacje będą niezbędne dla Zamawiającego ?  
Odp. Patrz odp. Ad. 49 
 
74. do treści ogólnych warunków umowy: pkt. 2 warunki dostawy 
Czy Zamawiający zaakceptuje termin waŜności dostarczanych leków równy minimum połowie 
maksymalnego terminu waŜności ? (tj. 12-u miesięcy  w  przypadku 24 miesięcznego terminu 
waŜności, 9-u  miesięcy w przypadku 18 miesięcznego terminu waŜności, itd. …)  
JeŜeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyŜsze zwracamy się z uprzejmą prośbą aby do zapisów  
umowy regulujących warunki dostawy został dodany nowy zapis o treści: 
,,Zamawiający dopuszcza moŜliwość dostawy przedmiotu zamówienia z terminem przydatności do 
uŜycia krótszym niŜ 12 miesięcy tylko w przypadku uzyskania przez Wykonawcę  pisemnej zgody 
Zamawiającego.” 
 
UZASADNIENIE: 
Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu waŜności są 
pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu.  Ponadto Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, 
zgodne z bieŜącym zapotrzebowaniem czyli nie przewiduje konieczności dłuŜszego przechowywania 
zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej. 
Odp. Kwestia terminu waŜności dostarczanych leków została juŜ uregulowana w  SIWZ w pkt. 
XVI. 2 poprzez zapis „Dostarczane leki muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin 
waŜności licząc od daty kaŜdorazowej dostawy. W przypadku gdy lek posiada krótszy termin 
waŜności Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego na dostawę leku z 
krótszym niŜ 12 - miesięczny termin waŜności”  
 
75. do treści ogólnych warunków umowy: pkt. 2 warunki dostawy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŜenie terminu poszczególnych dostaw sukcesywnych do 2 
dni roboczych licząc od dnia złoŜenia  zamówienia dla asortymentu zawartego w zadaniu nr 116?  
Odp. Nie. 
 
76.do treści ogólnych warunków umowy: pkt. 2 warunki dostawy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówień w trybie ,, cito” w czasie nie przekraczającym 
,, 24 godzin ” licząc od dnia złoŜenia zamówienia dla asortymentu zawartego w zadaniu nr 116?  
Odp. Nie.  
 
77. do treści ogólnych warunków umowy: pkt. 2 warunki dostawy 
W związku z zapisem art. 36z ust. 4 Prawa Farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 
lipca 2015 r.) odmowa realizacji zamówienia na leki następuje w formie pisemnej albo w formie 
dokumentu elektronicznego doręczonego środkami komunikacji elektronicznej i załoŜeniem, Ŝe 
Wykonawca dokonuje dostaw w ramach umowy tylko zgodnie z otrzymanym zamówieniem od 
Zamawiającego, zwracamy się z  uprzejmą prośbą o zniesienie  konieczności potwierdzania kaŜdego  



zamówienia realizowanego w trybie ,,na cito” i wykreślenie z przyszłej umowy zapisu:,, Brak 
natychmiastowego potwierdzenia oznacza odmowę dostawy ,,cito”. 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu. 
 
78. do treści ogólnych warunków umowy: pkt. 4 warunki płatności 
Czy Zamawiający dopuści rozliczenia bezgotówkowe, fakturą wystawioną po kaŜdej dostawie towaru 
płatnej przelewem z terminem płatności 60 dni od daty doręczenia faktury potwierdzającej dostawę 
towaru dla asortymentu dla  zawartego w zadaniu nr 116? 
Odp. Nie. 
 
79. do treści ogólnych warunków umowy: pkt. 4 warunki płatności 
Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dodanie do treści ogólnych warunków umowy 
w pkt. 4 warunki płatności dodatkowego zapisu w brzmieniu: 
,,Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostaw w przypadku zwłoki w płatnościach (za 
zrealizowane zamówienia) powyŜej 60 dni od momentu wymagalności faktury.”?  
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na dodanie zaproponowanego zapisu. 
 
80. do treści ogólnych warunków umowy: pkt. 4  warunki płatności-cesja wierzytelności 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie nowego brzmienia zapisowi dotyczącemu cesji 
wierzytelności ?: 
,,Wykonawca zobowiązuje się nie sprzedawać wierzytelności przypadających mu względem 
Zamawiającego jak równieŜ dokonywać ich przekazu oraz czynności innych podobnych 
zmierzających do zmiany podmiotowej, uprawnień po stronie Wykonawcy, wynikających z zawartej 
umowy bez zgody Zamawiającego, przy czym zgody tej nie moŜna bezpodstawnie odmówić”  
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapis SIWZ. Przedmiotowy 
zakres reguluje zapis art. 54 ust. 5  Ustawy o działalności leczniczej.  
 
81. do treści ogólnych warunków umowy: pkt. 5.1a) kary umowne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniŜenie wymiaru kary za zwłokę w realizacji dostawy 
sukcesywnej do 0,05% wartości niezrealizowanej części dostawy za kaŜdy dzień zwłoki? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapis SIWZ.  
 
82. do treści ogólnych warunków umowy: pkt. 5.1b) kary umowne- w zakresie kar za odmowę lub 
niezrealizowanie dostawy ,,na cito” 
Czy Zamawiający w przypadku nie zrealizowania lub odmowy dostawy ,,cito” wyrazi zgodę na 
obniŜenie wymiaru kary do 5 % wartości  niezrealizowanej  dostawy ? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapis SIWZ.  
 
83. do treści ogólnych warunków umowy: pkt. 5.1c) kary umowne- w zakresie kar za odstąpienie od 
umowy z winy Wykonawcy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniŜenie wymiaru kary  do 2,5% wartości  niezrealizowanej 
części umowy ? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapis SIWZ.  
 
84. do formalności jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy: 
Czy w sytuacji gdy, siedziba firmy/osoba uprawniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy 
znajduje się w poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wyrazi zgodę  na przesłanie 
umowy do podpisu na adres Wykonawcy ? 
Odp. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do 
podpisania umowy  z określeniem miejsca i daty, a w sytuacji gdy w tym dniu uprawniony do 
podpisania umowy przedstawiciel Wykonawcy nie będzie mógł przybyć do siedziby 
Zamawiającego i poinformuje o tym Zamawiającego, umowa zostanie przesłana na adres 
Wykonawcy.   
 



85. Zadanie 34 poz. 7 i 8 „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał 
zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakaŜeń kości oraz tkanek miękkich?” 
Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest 
stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach. 
JeŜeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają 
zostać uŜyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które 
nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju naleŜy 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 
Odp. W poz. 7 i 8 zadania 34 Zamawiający wymaga dostawy gąbki pn. „GARAMYCIN' (w 
postaci siarczanu) zarejestrowanej jako lek. Z Charakterystyki Produktu Leczniczego 
(CHPL)wynika, Ŝe właśnie ten lek posiada zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu 
zakaŜeń    kości oraz tkanek miękkich, o które pyta Wykonawca. 
 
86. do zadania 2 poz. 49 
a) Czy Zamawiający wymaga aby oferowany preparat spełniał wymagania jałowości kaŜdej dawki, 
oraz  NIE POSIADAŁ w składzie konserwantu, chlorku benzalkoniowego (BAC)? 
Odp. Preparat Caphosol zgodnie z ulotką    nie zawiera w swoim skaldzie konserwantu, chlorku 
benzalkoniowego (BAC) i takiego preparatu Zamawiający oczekuje.  
 
b)Czy zamawiający wymaga aby oferowany produkt NIE POSIADAŁ zakazu stosowania u dzieci i 
kobiet w ciąŜy ? 
 Odp. Tak, zgodnie z ulotką    preparatu Caphosol. 
 
c) Czy Zamawiający wymaga aby oferowany produkt posiadał potwierdzoną klinicznie skuteczność w 
redukcji czasu trwania oraz stopniu nasilenia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów 
poddawanych przeszczepowi krwiotwórczych komórek macierzystych? 
Odp. Tak, zgodnie z ulotką    preparatu Caphosol. 
 
87. Mając na uwadze zachowanie zasad zdrowej konkurencji oraz biorąc pod uwagę, Ŝe wapno 
sodowane nie jest lekiem prosimy o wyłączenie  z pakietu nr 1 pozycji 59 „Sofnolime” i 
zastosowanie do nowego pakietu wymagań dotyczących wyrobów medycznych – tj. dopuszczenie 
asortymentu do obrotu i uŜywania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U. z 
2015r. poz. 876). 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
88. Dotyczy Zadania 40, pozycja 9. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią 
Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność 
po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji doŜylnej?  
Odp. Tak, zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego IMIPENEMUM 
/CILASTATINUM. 

89. Dotyczy Zadania 40, pozycja 11. Czy Zamawiający dopuszcza lek w opakowaniu typu butelka 
KabiPac, będącą opakowaniem bezpiecznym z dwoma róŜnej wielkości, samo zasklepiającymi się 
portami ułatwiającymi  identyfikację portu do infuzji i portu  do iniekcji? 
Odp. Tak. 
 



90. Dotyczy Zadania 40, pozycja 12. Czy Zamawiający dopuszcza lek w opakowaniu typu butelka, 
będącą opakowaniem bezpiecznym z dwoma róŜnej wielkości, samo zasklepiającymi się portami 
ułatwiającymi  identyfikację portu do infuzji i portu  do iniekcji? 
Odp. Tak. 

91. Dotyczy Zadania 40, pozycja 20. Czy Zamawiający wymaga prod. leczniczego Propofolum 
zawierającego emulsję MCT/LCT?  Ze względu na słabą rozpuszczalność Propofolu w wodzie, uŜycie 
właściwej emulsji tłuszczowej jako rozpuszczalnika umoŜliwia podawanie doŜylne Propofolu z 
uniknięciem działań niepoŜądanych. Propofol rozpuszczony w takiej emulsji tłuszczowej, podany 
doŜylnie: zmniejsza ból podczas iniekcji, redukuje ilość podawanych lipidów. 
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymaga ale dopuszcza produkt leczniczy Propofolum 
zawierającego emulsję MCT/LCT? 
 

  92. Dotyczy Zadania 48, pozycja 32. Czy w związku z zaprzestaniem produkcji preparatu Resource 
instant         protein w opakowaniu po 210g, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Resource 
instant protein w  obecnie produkowanym opakowaniu po 400g, po uprzednim przeliczeniu ilości 
opakowań? 
Odp. Tak, w takiej sytuacji naleŜy zaoferować 315 op. 
 
93. Dotyczy Zadania 40, pozycja 15. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wyceny preparatu INJ. 
NATRIUM CHLORATUM 0,9 % amp. a 10ml do stosowania w zamkniętym systemie bezigłowym, 
pakowanego po 50 amp, przy odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań zbiorczych? 
Jedyny preparat  INJ. NATRIUM CHLORATUM 0,9 % amp. a 10ml do stosowania w zamkniętym 
systemie bezigłowym dostępny w obrocie pakowany jest po 50 amp., 
Odp. Tak, w takiej sytuacji naleŜy zaoferować 1800 op.  
 
94. Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 
10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania 
prawidłowej droŜności dostępu naczyniowego o najwyŜszej czystości chemicznej i wysokim profilu 
bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz 
przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i 
CitraFlow chroni kaŜdy dostęp naczyniowy przed uszkodzeniem gdyŜ 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 moŜe nie spełniać 
tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). PraxiFlow pakowany jest w fabrycznie napełnione ampułko-
strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas nabierania np.: z fiolki – brak zachowanego 
sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje 
refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepoŜądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) 
zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera dwie 
ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane 
sterylne pole ) w ilości 75 blistrów w opakowaniu zbiorczym z przeliczeniem zamawianej ilości.  
Odp. Nie. 
 
95. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 27 z Zadania nr 1 i stworzy osobny pakiet?  

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu moŜliwości na składania ofert konkurencyjnych co 
przełoŜy się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji w celu utworzenia 



odrębnego zadania. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia i według opinii 
Zamawiającego jest to podział optymalny. 

 
96. Dotyczy: zadania nr 2, poz. 90 
Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zaoferowania produktu Diflos krople (5ml) zawierającego 
Ŝywe, mikroenkaspulowane bakterie probiotyczne Lactobacillus rhamnosus GG (ATTC 53103) o 
równowaŜnym działaniu? 
Krople Diflos posiadają w swoim składzie mikroenkapsulowany szczep bakterii Lactobacillus 
rhamnosus GG (ATCC 53103). Produkt Diflos  (krople, opakowanie – 5ml) zawiera w pięciu kroplach  
1 mld mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 5 mld bakterii 
liofilizowanych. 
Lactobacillus rhamnosus GG jest najlepiej poznanym szczepem probiotycznym na świecie, ukazało 
się na jego temat ponad 900 badań i publikacji. Posiada zerowy potencjał przenoszenia plazmidów, co 
oznacza Ŝe L. rhamnosus GG moŜe być podawany razem z antybiotykiem. Jest on rekomendowany w 
zapobieganiu biegunkom związanym z antybiotykoterpią przez Europejskie Stowarzyszenie 
Gastroenterologii, Hepatologii i śywienia w Pediatrii.  
Technologia mikroenkaspulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie w 
wyniku zastosowania tej technologii efektywniej kolonizują jelito, poniewaŜ dzięki specjalnej otoczce 
są bardziej odporne na działanie czynników zewnętrznych (wilgotności, kwasowości, ciśnienia 
osmotycznego, tlenu i światła). Badania naukowe wykazują, Ŝe 1 miliard mikroenkapsulowanych 
Ŝywych bakterii LGG ma taką samą skuteczność kolonizacji, jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii 
LGG. Mikroenkapsualcja pozwala na zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa 
stosowania oraz na wydłuŜenie terminu przydatności do uŜycia danego produktu.  
Diflos krople to dietetyczny środek spoŜywczy specjalnego przeznaczenia medycznego zawierający 
mikroenkapsulowany szczep Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 zawieszony w oleju MCT. 
MoŜe być stosowany przez noworodki, niemowlęta, dzieci i dorosłych, w tym takŜe kobiety w ciąŜy. 
Produkt nie zawiera białek mleka krowiego, laktozy, glutenu, dlatego moŜe być podawany osobom, 
które nie tolerują tych składników. 
Dawkowanie standardowe, jak w innych tego typu produktach np. 5 kropli w trakcie 
antybiotykoterapii. 

 Odp. Tak, poniewaŜ preparat ten zawiera te same Ŝywe kultury bakterii. 
 
97. Dotyczy: zadania nr 8, poz. 28 
Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zaoferowania produktu Innofer baby będącego 
zawiesiną Ŝelaza elementarnego w oleju MCT o statusie Ŝywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego i dostarczenia odpowiedniej liczby opakowań o objętości 50 ml?  
Innofer baby to innowacyjny produkt w postaci zawiesiny Ŝelaza elementarnego i oleju MCT. Preparat 
w 1 ml zawiera 10 mg Ŝelaza (tym samym 5ml zawiera 50 mg Ŝelaza), dzięki dołączonemu 
dozownikowi umoŜliwia precyzyjne dawkowania co 0,1 ml i suplementowania Ŝelaza w przeliczeniu 
na kg masy ciała pacjenta. Produkt jest przeznaczony do leczenia i profilaktyki niedoboru Ŝelaza i 
niedokrwistości z niedoboru Ŝelaza u noworodków i niemowląt, dzieci i dorosłych (takŜe kobiet w 
ciąŜy). Innofer baby nie zawiera Ŝadnych dodatków w postaci konserwantów, barwników i aromatów, 
a samo Ŝelazo elementarne posiada status bezpieczeństwa GRAS i według badań klinicznych nie 
wywołuje działań niepoŜądanych takich jak bóle brzucha, wymioty, biegunki czy zaparcia. 
Dodatkowo Ŝelazo elementarne charakteryzuje się wysoką zawartością Ŝelaza przekraczającą 98% w 
porównaniu z solami Ŝelaza, gdzie zawartość wynosi ok. 30%, a takŜe bardzo wysoką 
biodostępnością, które sprawia, Ŝe jest dobrze wchłaniane i nie zalega na błonie śluzowej jelita. 



Innofer baby nie zawiera białek mleka krowiego, laktozy i glutenu i moŜe być bezpiecznie podawany 
osobom, które nie tolerują tych składników. 
Produkt przed podaniem naleŜy energicznie wstrząsać przez 30 sekund, do uzyskania jednorodnej 
zawiesiny o ciemnej barwie, która jest gotowa do podania przez 3 minuty.  

 Odp. Nie, poniewaŜ Zamawiający wymaga preparatu o statusie leku.  
 

98. Dotyczy zadania  nr 15 pozycja 4 Remsima Czy Zamawiający wymaga złoŜenia oferty na 
Infliximab z przeznaczeniem do stosowania w Chorobie Leśniowskiego Crohna posiadający 
refundację na 2 lata (program B 32)? 
Odp. Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania leku posiadającego refundację na 2 lata do 
stosowania w Chorobie Leśniowskiego Crohna  ( w załączeniu aktualny formularz cenowy 
zadania 15) 
 
99. Czy Zamawiający w pakiecie 48, pozycja 32 dopuszcza wycenę preparatu w opakowaniu 400g?  

 Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1 Zamawiający wymaga przeliczenia objętości 
 preparatu tj. zaoferowania 315 sztuk? 

Odp. Tak, w takiej sytuacji naleŜy zaoferować 315 op. 
 
100. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 48, pozycja 13 diety jak w opisie ale 
o konsystencji miodu?  

 Odp. Tak. 
 

101. Firma (nazwa) zwraca się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 6 pozycji nr 1 i 5 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji w celu utworzenia 

odrębnego zadania. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia i według opinii 
Zamawiającego jest to podział optymalny. 
 

102. Pakiet 58 poz. 1-3 Prosimy o potwierdzenie Ŝe Zamawiający wymaga leku Octenisept, który w 
Charakterystyce Produktu Leczniczego posiada wskazania do opracowywania czystych i płukanych 
zakaŜonych ran chirurgicznych oraz przy opracowywaniu zakaŜonych ran oparzeniowych i owrzodzeń 
Ŝylnych, a takŜe przy cewnikowaniu i w pediatrii. 
 Odp. Zamawiający wymaga preparatu, który ma status leku o wymienionych wskazaniach 
udokumentowanych w Charakterystyce Produktu Leczniczego.  
 
103. Pakiet 47 poz. 36 W związku z zakończeniem przez producenta produkcji zestawu do połączenia 
 worka (opakowanie miękkie typu PACK) ze zgłębnikiem, umoŜliwiający Ŝywienie pacjenta metodą 
ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity, do zastosowań stacjonarnych  z końcówką EnFit, 
w wersji Transition, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu bez opcji Transition? 
Odp. Tak. 

104. Pakiet 47 poz. 37 W związku z zakończeniem przez producenta produkcji zestawu do połączenia 
 worka (opakowanie miękkie typu PACK) lub butelki ze zgłębnikiem, umoŜliwiający Ŝywienie 
pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare 800, z końcówką EnFit, w wersji 
Transition, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu bez opcji Transition? 
Odp. Tak. 

105. Pakiet 47 poz. 38 W związku z zakończeniem przez producenta produkcji zestawu do połączenia 
 worka (opakowanie miękkie typu PACK) ze zgłębnikiem. UmoŜliwia Ŝywienie pacjenta metodą 
grawitacyjną z końcówką EnFit, w wersji Transition, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
zestawu bez opcji Transition? 



Odp. Tak. 

106.  Zadanie 50 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie przez Wykonawcę w poz. 18 - 
lodum 25 g - 4 opakowania, fasunku 10g - 10 opakowań? 
Odp. Tak. 

107.  Zadanie 50 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie przez Wykonawcę w poz. 34 - 
Oleum Ricini 500 g - 5 opakowań,  Oleum Ricini 500 g - 5 opakowań (gęstość 0,875 g/cm3) ? 
Odp. Tak 

108. Czy w zadaniu nr 71 pozycja 1 (Sevofluranum 250 ml – 1596 butelek) Zamawiający wymaga produktu 
Sevofluranum w opakowaniu nieszklanym, w którym kaŜda butelka wyposaŜona jest w fabrycznie 
zamontowany adapter? 
Odp. Tak, Zamawiający wymaga produktu dostarczonego w opakowaniu innym niŜ szklane, ( w 
załączeniu aktualny formularz cenowy zadania 71). Zamawiający dopuszcza produkt z 
fabrycznie zamontowanym adapterem. 

109. Czy Zamawiający w pakiecie nr 43 w pozycjach 1-9 i 11, wymagać będzie zaoferowania 
opakowań typu butelka stojąca zabezpieczonej dwoma jałowymi płaskimi portami? 

       Odp. Tak, ( w załączeniu aktualny formularz cenowy zadania 43) 
 
109. Czy w Zadaniu Nr 2 poz. 19 (Aryzalera 15 mg 28 tabl.) Zamawiający wyraŜa zgodę na wycenę 
produktu Abilify 15 mg x 14 tabl. i po przeliczeniu zaoferowanie 700 op.? 
Odp. Tak, Zamawiający wyraŜa zgodę 
 
110. Czy w Zadaniu Nr 2 poz. 141 (Fortrans 74 g 50 saszetek) Zamawiający wyraŜa zgodę na 
wycenę produktu Moviprep x 4 saszetki i po przeliczeniu zaoferowanie 3125 op.? 
Informujemy, Ŝe jeden zestaw czterech saszetek Moviprep zawiera (pr. do p.rozt.doust. 1 zestaw: 2 
torebki  
A + 2 torebki B. Saszetka A: Makrogol 100g, Sodu siarczan bezwodny 7,5g, Sodu chlorek 2,691, 
Potasu chlorek 1,015g. Saszetka B: Kwas ascorbowy 4,7g, Sodu ascorbinian 5,9g.) i pozwala na 
przygotowanie do zabiegu jednego pacjenta. Skuteczne oczyszczanie jelita uzyskuje się juŜ przy 
uŜyciu 2 litrów leku MOVIPREP®  dzięki połączeniu makrogolu 3350 z komponentą askorbinową i 
elektrolitami.  
Dodatek askorbinianu powoduje nasilenie efektu przeczyszczającego poprzez zwiększenie objętości 
stolca o 25% w porównaniu do efektu wywoływanego przez roztwór niezawierający tego składnika. 
Badania wykazały, Ŝe w porównaniu do 4 litrów innego, badanego roztworu z makrogolem:  

• MOVIPREP® (2 l) ma zdecydowanie lepiej akceptowaną objętość, dzięki czemu jest 
łatwiejszy do wypicia dla pacjentów. 

• MOVIPREP® (2 l) jest oceniany przez pacjentów jako zdecydowanie smaczniejszy (o smaku 
cytrynowym). 

• MOVIPREP® (2 l) posiada zbliŜony profil bezpieczeństwa. 
Odp. Nie. 
 
111.  Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wydzielenie z Zadania Nr 40 poz. 21 i 22 (Rocuronium 
Bromide) do oddzielnego Zadania, celem zaoferowania korzystnej dla Zamawiającego oferty na ten 
produkt?  
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji w celu utworzenia 

odrębnego zadania. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia i według opinii 
Zamawiającego jest to podział optymalny. 

 



112. Dotyczy zadania 2 poz.90 Czy z uwagi na podanie w SIWZ nazwy własnej suplementu diety, 
Zamawiający dopuszcza równowaŜny zamiennik będący dietetycznym środkiem specjalnego 
przeznaczenia medycznego?  
Odp. Tak, pod warunkiem posiadania danego szczepu bakterii. 
 
113. Dotyczy Zadania 2 poz. 111 i 112  Z uwagi na podanie w SIWZ nazwy własnej probiotyku wraz 
z podaniem wewnętrznej nazwy handlowej szczepu, będącej zastrzeŜonym znakiem towarowym 
konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję do wyrobu konkretnego wytwórcy,  prosimy o 
dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie EnteroDr., zawierającego aktywny szczep 
Saccharomyces boulardii DBVPG 6762, który jest identyczny pod względem genetycznym ze 
szczepem Saccharomyces boulardii CNCM1-745 (czyli szczepem pochodzącym z kultury bakteryjnej 
Hansen CBS 5926 - do pytania załączamy dokument zawierający wyniki badań identyfikacji 
genotypowej), będącego dietetycznym środkiem spoŜywczym specjalnego przeznaczenia 
medycznego, występującym w takiej samej postaci, zawierającym w swoim składzie identyczne 
stęŜenie probiotycznych droŜdŜy Saccharomyces boulardii w kapsułce (250 mg), konfekcjonowanego 
w opakowaniach x 20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i 
zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich 
zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości płynu i podawana doustnie w formie zawiesiny. W 
przypadku odmowy dopuszczenia produktu zawierającego szczep identyczny pod względem 
genetycznym, prosimy o uzasadnienie merytoryczne. 
Odp. Nie, jest to lek konieczny do systemu Unit Dose oznakowany gwiazdką. Zamawiający 
określił w pkt. III. SIWZ warunki równowa Ŝności dla produktów przeznaczonych do systemu 
Unit Dose : „ W pozycjach oznaczonych gwiazdką i odnoszących się do zintegrowanego system 
zarządzania lekami (Unit Dose), Zamawiający dopuszcza składanie ofert gabarytowo równowaŜnych 
do podanych leków, z uwagi na wykalibrowane kasety w systemie Unit Dose” 
 
114. Dotyczy zadania 2 poz. 179 Uprzejmie prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele 
preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego preparatem złoŜonym i dietetycznym 
środkiem spoŜywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u 
niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod 
względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus 
helveticus w takim samym łącznym stęŜeniu 2 mld CFU/kapsułkę, takiej samej postaci i w takim 
samym stosunku ilościowym jak produkt wymieniony w SIWZ, w opakowaniach x 60 kaps. – po 
przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. 
Odp. Nie. Zamawiający wymaga leku niezbędnego do systemu Unit Dose oznakowanego 
gwiazdką. Zamawiający określił w pkt. III. SIWZ warunki równowa Ŝności dla produktów 
przeznaczonych do systemu Unit Dose : „ W pozycjach oznaczonych gwiazdką i odnoszących się 
do zintegrowanego system zarządzania lekami (Unit Dose), Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
gabarytowo równowaŜnych do podanych leków, z uwagi na wykalibrowane kasety w systemie Unit 
Dose” 

 
115. Dotyczy zadania 2 poz. 179 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania 
spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem  
poŜywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod 
względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset 
opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 
53103 w wysoce aktywnym stęŜeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u 
noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 
kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku 
w górę. 
Odp. Nie. Zamawiający wymaga leku niezbędnego do systemu Unit Dose oznakowanego 
gwiazdką. Zamawiający określił w pkt. III. SIWZ warunki równowa Ŝności dla produktów 



przeznaczonych do systemu Unit Dose : „ W pozycjach oznaczonych gwiazdką i odnoszących się 
do zintegrowanego system zarządzania lekami (Unit Dose), Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
gabarytowo równowaŜnych do podanych leków, z uwagi na wykalibrowane kasety w systemie Unit 
Dose” 

 
116. Dotyczy zadania 93 poz. 6 Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia 

nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeŜonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, 
Zamawiający dopuści zamiennik ZinoDr. o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej 
zawartości substancji czynnych, takiej samej konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o takim 
samym wskazaniu, takiej samej postaci i formie opakowania (pojemnik plastikowy z 
zabezpieczeniem)?  
Odp. Tak, jeŜeli zamiennik posiada identyczny skład i wskazanie. 
 

117. Dotyczy Zadania 2 poz. 263, 264 ,265, 266  
1) Z uwagi na fakt, Ŝe opis przedmiotu zamówienia – podając nazwy własne pasków testowych, 
będące zastrzeŜonym znakiem towarowym konkretnego producenta specyfikuje w kaŜdej z w/w 
pozycji wyłącznie paski testowe konkretnego wytwórcy, co ogranicza konkurencję 
asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu do wyrobów tych wytwórców, 
uzyskujących w ten sposób monopol na kształtowanie ceny oferty – samodzielnie lub poprzez 
podmioty pozostające z nimi w stałych stosunkach gospodarczych, zwracamy uwagę, Ŝe nie 
istnieje realna konieczność posługiwania się paskami testowymi i glukometrami konkretnego 
producenta, gdyŜ jest to drobny, przenośny sprzęt nie wymagający szczególnych, profesjonalnych 
kwalifikacji jeśli chodzi o obsługę (przeznaczony przede wszystkim dla uŜytkowników 
nieprofesjonalnych), który moŜe być w kaŜdej chwili zastąpiony sprzętem innego producenta. 
Mając na uwadze powyŜsze zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający, postępując zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza 
konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) 
charakteryzujące się opisanymi poniŜej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne 
wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego 
komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) 
Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas 
pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres 
hematokrytu 10-70%, umoŜliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób 
dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zuŜytego paska po pomiarze za pomocą 
przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po 
otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45⁰C, przechowywanie 

do 30⁰C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i 
certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?  

 
2) Czy Zamawiający dopuszcza złoŜenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do 
glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów) charakteryzujących się 
opisanymi poniŜej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) 
Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem 
odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu 
glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) 
Wyrzut zuŜytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem 
miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniŜej szczytowej, znajdujące się poza 
obrębem glukometru; g) MoŜliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych 
w ciągu 8 miesięcy; h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy 



dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura 
przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty 
aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem. 

 Odp. Ad. 117 1) i 2) Nie,  Zamawiający nie wyraŜa zgody poniewaŜ przedmiotem 
zamówienia w wymienionych pozycjach są paski do konkretnych glukometrów będących w 
posiadaniu Zamawiającego. 
 Zamawiający uwzględnił paski diagnostyczne w postępowaniu przetargowym i nie moŜna 
postawić Zamawiającemu zarzutu, Ŝe Zamawiający narusza zasadę uczciwej konkurencji 
oraz zasadę równego dostępu równorzędnych podmiotów do udziału w postępowaniu 
przetargowym. Nie moŜna teŜ postawić zarzutu, Ŝe naraŜa to Zamawiającego na wysoką 
cenę oferty, kształtowaną przez wybranych producentów, działania sprzecznego z interesem 
publicznym czy niegospodarności w dysponowaniu publicznymi środkami finansowymi, 
gdyŜ paski diagnostyczne stanowiąc tylko jedną pozycję  w zadaniu nr 2, nie stanowią 
istotnego czynnika cenowego, a pozbywanie się w pełni sprawnych glukometrów i ponoszenie 
przy tym dodatkowych niepotrzebnych kosztów ich utylizacji to zdaniem Zamawiającego 
byłby przejaw niegospodarności.  
Na chwilę obecną Zamawiający nie ma potrzeby dokonywania zmiany posiadanych 
gleukometrów. 
 
 
 
 

 


