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Znak: AE/ZP-27-16/16                   Tarnów, 2016-02- 16 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej  209.000 EURO na dostawy    

leków, mleka modyfikowanego, preparatów mlekozastępczych płynnych i gazów 

medycznych dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

 

1. Dotyczy  Pakietu Nr 5 poz. 42 –  Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 – Leki, pozycja 42 

wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Simeticonum 100mg/1 ml 30ml  

w ilości 100 op posiadającego takie same właściwości i zastosowanie co Dimethicone? 

2. Dotyczy  Pakietu Nr 7 poz. 82 –  Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 – Leki, pozycja 82 

wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Simeticonum 0,04 g opakowanie 

100 kaps. w ilości 200 op. posiadającego takie same właściwości i zastosowanie  

co Dimethicone? 

3. Dotyczy  Pakietu Nr  34 – Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat albuminy 

ludzkiej w pakiecie nr 34, będący preparatem do podawania dożylnego, w pełni „zapadał” 

się tworząc pojemnik niewymagający zewnętrznej wentylacji do opróżnienia  

z samouszczelniającym się portem?   

4. Dotyczy  Pakietu Nr  11 poz. 16, 17 – Czy Zamawiający wymaga aby Midanium  

w pakiecie nr 11 pozycja 16, 17 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który 

zapobiega powstawaniu niewielkiej ilości osadów spowodowanych wytrąceniem się 

produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki czemu okres trwałości do użycia 

wynosi 3 lata? 

5. Dotyczy  Pakietu Nr  17 poz. 1, 2 – Czy Zamawiający wymaga aby Ciprofloksacyna  

w pakiecie 17 pozycja 1, 2 była w postaci monowodzianu? 

6. Dotyczy  Pakietu Nr  21 poz.  2 – Czy Zamawiający, w pakiecie 21 pozycja 2, wymaga 

Ceftriaxonum wskazania zgodnie z ChPL dotyczącego ostrego zapalenia ucha 

środkowego? 

7. Dotyczy  Pakietu Nr  21 poz.  2 – Czy Zamawiający, w pakiecie 21 pozycja 2, wymaga 

Ceftriaxonum wskazania zgodnie z ChPL dotyczącego leczenia pacjentów z neutropenią,  

u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym? 

8. Dotyczy  Pakietu Nr  7 poz.  39 i 40   - Czy w pakiecie Nr 7 poz. 39 i 40 (Budesonidum 

0,25  i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji a 2 ml x 20 poj.) Zamawiający wymaga 

produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu 

kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 

9. Dotyczy  Pakietu Nr 7 poz.  39 i 40   - Czy Zamawiający w pakiecie Nr 7 poz. 39 i 40 

(Budesonidum 0,25  i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji a 2 ml x 20 poj.) wymaga, aby 

leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego 

samego producenta ? 
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10. Dotyczy  Pakietu Nr 7 poz.  146, 147  i  148   - Czy Zamawiający w pakiecie Nr 7 poz. 

146, 147 i 148 (Metoprololi succinas 23,75 ; 47,5 i 95 mg x 28 tabl. o przedłużonym 

uwalnianiu) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń 

rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego 

i migotanie przedsionków?   

11. Dotyczy  Pakietu Nr 1 poz.  8 - Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 8 (Bupivacai 

hydrochloridum 5mg/ml roztwór do wstrzykiwań a 4 ml; do podawania 

podpajęczynókowego) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?   

12. Dotyczy  Pakietu Nr 1 poz.  12 - Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 12 

(Esomeprazolum 40 mg proszek do sporządzania roztworu  do wstrzykiwań lub infuzji) 

wymaga, aby preparat esomeprazol proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub 

infuzji (Esomeprazolum inj.) posiadał zarejestrowane wskazanie u dzieci młodzieży  

w wieku od 1 do 18 lat do hamowania wydzielania żołądkowego, gdy podanie doustne jest 

niemożliwe, w sytuacjach takich choroba refleksowa przełyku(GERD)u pacjentów  

z refleksowym zapaleniem przełyku z nadżerkami i (lub) ciężkimi objawami refluksu ? 

13. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy -  Czy Zamawiający w punkcie 1 tiret 1 wydłuży 

możliwy czas dostaw do godziny 14? 

14. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy- Czy Zamawiający w punkcie 1 usunie możliwość 

składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa 

farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki 

muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego 

doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania 

zamówień w formie telefonicznej. 

15. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy - Czy Zamawiający wykreśli zapis pkt. 2, 

względnie dopisze, że wydruk dostarczany będzie tylko na żądanie Zamawiającego?   

16. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy - Czy Zamawiający zmieni zapis pkt. 25 w ten 

sposób, że zamiast 3 dni roboczych  na wymianę wadliwego towaru wprowadzi jednolity 

termin min. 5 dni roboczych?   

17. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy - Czy Zamawiający zmieni zapis pkt. 25.a. w ten 

sposób, że zamiast stawki kary umownej 0,5% zastosuje stawkę max. 0,2%?   

18. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy - Czy Zamawiający zmieni zapis pkt. 25.b. w ten 

sposób, że zamiast stawki kary umownej 0,5% zastosuje stawkę max. 0,2%?   

19. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy - Czy Zamawiający zmieni zapis pkt. 26 w ten 

sposób, że zamiast stawki kary umownej 20% zastosuje stawkę max. 5%?   

20. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy - Czy Zamawiający wykreśli  w punkcie 33 frazę: 

„a Zamawiający każdorazowo naliczy karę umowna w wysokości 1000 złotych za 

niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie”?   

21. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy - Czy Zamawiający w punkcie 37.f. na końcu 

dopisze frazę:  „Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, 

jeśli w ramach Umowy  towar oferowany jest po cenie niższej”? 

22. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy - Czy Zamawiający w Pakiecie 26 wymaga 

wyceny 10 op. Milrinonum (…) 1mg/ml x 10 amp.a 10 ml, czy 10 ampułek Milrinonum (…) 

1mg/ml?  
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 

Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 42 podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na 

zaoferowane preparatu Simeticonum 100mg/1 ml 30ml w ilości 100 op. Proponowany lek jest 

przedmiotem umowy przetargowej.  

Ad. 2  

Zamawiający w Pakiecie nr 7 pozycja 82 podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na 

zaoferowane preparatu Simeticonum 0,04 g opakowanie 100 kaps. w ilości  200 op.   

Ad.3 

Zamawiający w Pakiecie nr 34 nie wymaga ale dopuszcza, aby oferowany preparat   albuminy 

ludzkiej, będący preparatem do podawania dożylnego, w pełni „zapadał” się tworząc pojemnik 

niewymagający zewnętrznej wentylacji do opróżnienia z samouszczelniającym się portem, pod 

warunkiem spełniania parametrów SIWZ.   

Ad. 4 

Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz. 16 i 17 nie wymaga ale dopuszcza, aby Midanium   

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

osadów spowodowanych wytrąceniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, 

dzięki czemu okres trwałości do użycia wynosi 3 lata, pod warunkiem spełniania parametrów 

SIWZ.   

Ad. 5  

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 i 2 nie wymaga ale dopuszcza, aby Ciprofloksacyna    

była w postaci monowodzianu. 

Ad. 6 

Zamawiający w Pakiecie 21 pozycja 2 nie wymaga ale dopuszcza, aby Ceftriaxonum posiadał  

wskazania zgodnie z ChPL dotyczące ostrego zapalenia ucha środkowego, pod warunkiem 

spełniania parametrów SIWZ.   

Ad.  7 
Zamawiający w Pakiecie 21 pozycja 2 nie wymaga ale dopuszcza  aby Ceftriaxonum posiadał  

wskazania zgodnie z ChPL dotyczącego leczenia pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła 

gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym, pod warunkiem spełniania 

parametrów SIWZ.   

Ad. 8  

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 39 i 40 (Budesonidum 0,25  i 0,5 mg/ml zawiesina do 

nebulizacji a 2 ml x 20 poj.) nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie produktu, po którego 

zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od 

rozpoczęcia leczenia, pod warunkiem spełniania parametrów SIWZ.   

Ad. 9   

Zamawiający w pakiecie Nr 7 poz. 39 i 40 (Budesonidum 0,25  i 0,5 mg/ml zawiesina do 

nebulizacji a 2 ml x 20 poj.) nie wymaga ale dopuszcza, aby leki o tej samej nazwie 

międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta, pod 

warunkiem spełniania parametrów SIWZ.   

Ad. 10 

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 146, 147 i 148 (Metoprololi succinas 23,75 ; 47,5 i 95 mg x 

28 tabl. o przedłużonym uwalnianiu) nie wymaga ale dopuszcza, aby preparat posiadał 

zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie 

nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków, pod 

warunkiem spełniania parametrów SIWZ.   
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Ad. 11  

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 8 (Bupivacai hydrochloridum 5mg/ml roztwór do 

wstrzykiwań a 4 ml; do podawania podpajęczynókowego) nie wymaga ale dopuszcza, 

zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry, pod warunkiem spełniania parametrów 

SIWZ.   

Ad. 12    

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 12 (Esomeprazolum 40 mg proszek do sporządzania 

roztworu  do wstrzykiwań lub infuzji) nie wymaga ale dopuszcza, aby preparat esomeprazol 

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (Esomeprazolum inj.) posiadał 

zarejestrowane wskazanie u dzieci młodzieży w wieku od 1 do 18 lat do hamowania 

wydzielania żołądkowego, gdy podanie doustne jest niemożliwe, w sytuacjach takich choroba 

refluksowa przełyku (GERD), u pacjentów z refluksowym zapaleniem przełyku z nadżerkami  

i (lub) ciężkimi objawami refluksu, pod warunkiem spełniania parametrów SIWZ.   

Ad. 13 

Zamawiający w punkcie 1 tiret 1 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na wydłużenie  

czasu dostaw do godziny 14.  

Ad. 14 

Zamawiający w pkt XV. ppkt 1  podtrzymuje zapis  SIWZ. Zamawiający pozostawia 

możliwość  składania zamówień w formie telefonicznej w sytuacjach wyjątkowych, tj. braku 

możliwości złożenia zamówienia faksem lub poczta elektroniczną .   

Ad. 15 – Ad. 21  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach                 

Rozdziału  XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych  

w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Ad. 22  

Zamawiający w Pakiecie Nr 26 wymaga zgodnie z zapisem SIWZ 10 ampułek Milrinomu 

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1mg/ml. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


