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Znak: AE/ZP-27-16/16                   Tarnów, 2016-03- 03   

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 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. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych  

w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, 

ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także 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)? 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast 

tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek  

i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek 

zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ? 

3.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast 

fiolek i odwrotnie ? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 35 - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 35 

(Tolperisoni hydrochloridum+ Lidocaini hydrochloridum)-preparat wycofany z obrotu? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 38 - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 38 

(Tuberculini)- preparat na braku. 

6. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 poz. 12 (Calcii 

glubionas) wycenę preparatu Calcium Gluconate 10%,roztw.d/wst.,(Aguettant),10ml, 

50amp w ilości 28 op? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 17 - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 2 poz. 17 

(Cocarboxylasi hydrochloridum)- zakończona produkcja preparatu? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 136Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 2 poz. 36 

(Lidocaini)- zakończona produkcja preparatu? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania  

w pozycji 1 pakietu nr 4 przetargu teofiliny w formie 200mg/10ml x5 ampułek, w łącznej 

ilości 1350 opakowań, aby ilość substancji była zgodna z SIWZ lub w innej ilości 

wskazanej przez Państwa?   

10. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2 - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 5 poz. 2 

(Aciclovirum maść do oczu)- brak dostaw do Polskie preparatu? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 11 

(Amoxicillinum) wycenę preparatu w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 13 

(Azithromycinum) wycenę preparatu  Sumamed  forte,200 mg/5ml, prosz.d/sp.zaw.doustn., 

20 ml ?  

13. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 32 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 32 

(Clarithromycin) wycene preparatu o nazwie Klacid,  (250 mg/5ml), gran.d/sp.zaw.doustn., 

60 ml ? 
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14. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 43 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 43 

(Dinatrii phosphas… + Natrii dihydrogenophosphas) wycenę preparatu o nazwie  

Enema,roztw.do wl.doodbyt, 150 ml (jedn.użytku)? 

15. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 58 - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 5 poz. 58 

(Hydrocortisoni butyras krem)- brak dostępności preparatu? 

16. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 80 - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 5 poz. 80- 

(Metronidazol tabl. Dopochw.) – preparat wycofany z oferty Producenta? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 103 - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 5 poz. 103 

(Policresulenum)- zakończona produkcja? 

18. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 105 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 105 

(preparat ziołowy) wycenę preparatu o nazwie Sir. Tussipini D, syr., dla dzieci, 125 g? 

19. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów w postaci tabletek powlekanych  

w pakietach oraz pozycjach: 

     Pakiet nr 7 poz. 1 Acebutololum 200mg 

     Pakiet nr 7 poz. 24 Amiodaronum 200mg 

     Pakiet nr 7 poz. 29 Atorvastatinum 10mg 

     Pakiet nr 7 poz. 30 (Atorvastatinum 20mg 

     Pakiet nr 7 poz. 35 Bisoprololi fumaras 10mg 

     Pakiet nr 7 poz. 36 Bisoprololi fumaras 5 mg 

     Pakiet nr 7 poz. 52 Cetirizini dihydrochloridum 10mg 

     Pakiet nr 7 poz. 60 Ciprofloxacinum 500mg 

     Pakiet nr 7 poz. 63 Clarithromycinum 250mg 

     Pakiet nr 7 poz. 80 Diltiazeni h/chl 60mg 

     Pakiet nr 7 poz. 84 (Diosminum 500mg 

     Pakiet nr 7 poz. 124 Levomepromazinum 

     Pakiet nr 7 poz. 150 Mianserini hchl 10mg 

     Pakiet nr 7 poz. 155 Nicergolinum 10mg 

     Pakiet nr 7 poz. 157 Nifuroxazidum 100mg 

     Pakiet nr 7 poz. 161 Norfloxacinum 400mg 

     Pakiet nr 7 poz. 167 Opipramolum 50mg 

     Pakiet nr 7 poz. 171 Pefloxacinum 400mg 

     Pakiet nr 7 poz.  175 Piracetamum 400mg 

     Pakiet nr 7 poz. 176 Piroxicamum 10mg 

     Pakiet nr 7 poz. 177 Piroxicamum 20mg 

     Pakiet nr 7 poz. 183 Propafenoni hchl 150mg 

     Pakiet nr 7 poz. 184 Propafenoni hchl 300mg 

     Pakiet nr 7 poz. 193 Quetiapinum 25mg 

     Pakiet nr 7 poz. 196 Ranitidinum 150mg 

     Pakiet nr 7 poz. 206 (Simvastatinum 20mg 

     Pakiet nr 7 poz. 207 (Simvastatinum 40mg 

     Pakiet nr 7 poz. 208 Spironolactonum 100mg 

     Pakiet nr 7 poz. 218 Thiamazolum 20mg 

     Pakiet nr 7 poz. 222 Tinidazolum 500mg 

     Pakiet nr 7 poz. 225 Tolperisoni hchl 50mg 

     Pakiet nr 7 poz. 229 Trimebutinum 100mg 

     Pakiet nr 11 poz. 10 (Diazepamum 5mg 

     Pakiet nr 11 poz. 15 (Midazolamum 7,5mg 

     Pakiet nr 20 poz. 3 Amoxicillinum + Acidum calv. 

     Pakiet nr 20 poz. 4 Amoxicillinum + Acidum calv. 
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     Pakiet nr 22 poz. 15 Isosorbidi mononitras 20mg 

20. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów w postaci tabletek drażowanych   

w pakietach oraz pozycjach: 

      Pakiet nr 7 poz. 9 Acidum ascorbicum 

      Pakiet nr 7 poz. 93 Estradioli+ Levonorgestrelum 0,15mg 

      Pakiet nr 7 poz. 172 Pentoxyfillinum 100mg 

      Pakiet nr 7 poz. 174 Phytomenadionum 10mg 

      Pakiet nr 7 poz. 180 Preparat złożony  

      Pakiet nr 7 poz. 182 Promethazinum 10mg 

      Pakiet nr 7 poz. 205 Silybi mariani…35mg 

21. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 21 - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 7 poz. 21 

(Aluminii hydroxidum)- brak preparatu w ofercie Producenta? 

22. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 22 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz.22 

(Ambroxolum) wycenę preparatów w postaci kapsułek o przedłużonum uwalnianiu, 

ponieważ taki jest dostępny? 

23. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 70 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 70  

(Colchici seminis extractum siccum) wycenę preparatu Colchicum Dispert, 0,5 mg, 

tabl.draż., 20 szt,bl(2x10)? 

24. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 74 - Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. Poz. 74 

(Diclofenacum ) wycenę preparatu w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu? 

25. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 76 - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 7 poz. 76 

(Diclofenacum) wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych? 

26. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 81 - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 7 poz. 81 

(Diltiazeni hydrochloridum ) wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym 

uwalnianiu? 

27. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 112 - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 7 poz. 112 

(Ibuprofen) wycenę preparatu w postaci kapsułek miękkich? 

28. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 38 - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 7 poz. 118 

(Ketokonazolum 200mg)- zakończona produkcja? 

29. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 137 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 137 

(Metamizolum) wycenę preparatu o wielkości opakowania 12 tabletek w ilości 425 

opakowań? 

30. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 162 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 162 

(Nystatinum) wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych? 

31. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 163 - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 7 poz. 163  

(o-(beta-Hydroxyethyl)-rutosidea 500mg)- preparat wycofany z oferty Producenta? 

32. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 166 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 166 

(Omeprazolum 20mg) wycenę preparatu w postaci kapsułek dojelitowych? 

33. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 169 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 169  

(Pancreatinum) wycenę preparatu o nazwie handlowej Pangrol 10 000, 10 000 j., kaps.,  

50 szt? 

34. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 173 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 173 

(Pentoxifillinum 400mg) wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu? 

35. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 223 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie  

nr 7 poz.  223 (Tiotropium 18mcg) preparatu Spiriva,18 mcg/dawkę, prosz. do inh. 

w kaps.,90 szt w ilości 35 op oraz dopisanie kolejnej pozycji Spiriva Handihaler, aparat do 

inhalacji, 1 szt w ilości 105 szt? Preparat o wielkości opakowania 90 kapsułek nie ma  

w zestawie inhalatora. 
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36. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 228 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz, 228 

(Trazodoni hchl) wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu? 

37. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 232 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 232 

(Verapamil hchl 120mg) wycenę preparatu o wielkości opakowania i postaci 40 tabletek 

powlekanych o przedłużonym uwalnianiu w ilości 23 op? 

38. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 233 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 233 

(Verapamil hchl 40mg) wycenę preparatu o wielkości opakowania 40 tabl. Powl. w ilości 

15 op? 

39. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 242 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 242 

(Preparat witaminowy) wycenę preparatu  Vibovit Junior, 2 g, prosz., pomar, supl. diety, 30 

saszet? 

40. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 244 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 244  

(Vit D) wycenę preparatu o wielkości opakowania 40 kaps. W ilości 90 op? 

41. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 245 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 245 

(wit.K) wycenę preparatu o wielkości opakowania 36 szt w ilości 25 op? 

42. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 246 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 246 

 (Wit. K) wycene preparatu o wielości opakowania 20 kapsułek w ilości 30 op? 

43. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 16 poz. 9 wycenę 

preparatu Nutramigen 1 LGG, prosz., 400 g w ilości 45 op? Zmiana przez Producenta. 

44. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 16 poz. 10 

wycenę preparatu Nutramigen 2 LGG, prosz., 400 g w ilości 20 op? Zmiana przez 

Producenta. 

45. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 13 - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 18 poz. 13 

(Streptomycinum 1g)? Brak preparatu, termin dostępności nie jest znany. 

46. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 22 poz. 14 

(Isosorbidi mononitras) wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych o przedłużonym 

uwalnianiu? 

47. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 16 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 22 poz. 16 

(Isosorbidi mononitras) wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych o przedłużonym 

uwalnianiu? 

48. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 32 i Pakietu Nr 7 poz. 121 -  Zwracam się z uprzejmym 

zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym AE/ZP-27-16/16 w pakiecie 

(zadaniu) Pakiet Nr 2 – Leki, w pozycji 32 oraz Pakiet nr 7 – Leki, w pozycji 121 

dotyczących „Lactobacillus rhamnosus x 1 dawka, minimum 10 mld CFU pałeczek 

Lactobacillus rhamnosus, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (rejestracja – 

produkt leczniczy)/Lactobacillus rhamnosus + Lactobacillus helveticus 2 mld CFU x 

60kaps. (rejestracja – produkt leczniczy)”dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o 

nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek producenta Novascon Pharmaceuticals? 

49. Dotyczy  Pakietu Nr 7 poz. 243 - Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający 

w postępowaniu przetargowym AE/ZP-27-16/16 w pakiecie (zadaniu) Pakiet Nr 7 – Leki, 

w pozycji 243 dotyczącej „Saccharomyces boulardii 250mg x 20 kaps. nie zawierajacych 

laktozy” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin  

Enteric box (10 blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) 

producenta Novascon Pharmaceuticals?  
50. Dotyczy Pakietu Nr 30 - Gaz medyczny, mieszanka 50%O2/50%N2O - Czy Zamawiający  

zamierza stosować mieszaninę gazów tlen/podtlenek azotu 50/50 w położnictwie? 

51. Dotyczy Pakietu Nr 30  - Czy Zamawiający wymaga, aby podawanie zaoferowanego  

gazu nie wiązało się z koniecznym wymogiem  monitorowania w sposób ciągły ciśnienia 
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cząstkowego tlenu z powodu ryzyka desaturacji? Zgodnie z charakterystyką produktu 

leczniczego. 

52. Dotyczy Pakietu Nr 30  - Czy Zamawiający wymaga aby możliwe było podawanie leku  

w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez 

konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy 

zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien 

dołączyć do oferty? 

53. Dotyczy Pakietu Nr 30  - Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferowany zawór 

dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, ustniki, zawory 

wydechowe pochodziły od jednego producenta.? 

54. Dotyczy Pakietu Nr 30  - Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył wraz  

z ofertą oświadczenia określające producenta, nazwę własną , numer katalogowy zaworu 

dozującego oraz pozostałych części składowych systemu typu maski, filtry, ustniki, zawory 

wydechowe  oraz  dołączył do oferty szczegółową instrukcję obsługi zaworu dozującego 

producenta w języku polskim? 

55. Dotyczy Pakietu Nr 30  - Czy Zamawiający wymaga aby butle do mieszaniny gazów 

posiadały zawór zintegrowany z uchwytem dostosowanym do łatwego podnoszenia  

i przenoszenia butli przez personel medyczny oraz aby ciężar tej butli nie przekraczał 16 kg 

(butla pełna z zaworem), co doprecyzowują  odpowiednie zapisy zamieszczone  

w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty? 

56. Dotyczy Pakietu Nr 30  - Czy Zamawiający mając na uwadze zapewnienie „mobilności” 

pacjentce podczas porodu związanej z koniecznością przemieszczania się jej w obrębie sali 

porodowej wymaga aby stanowiący istotny element przedmiotu zamówienia - zawór 

dozujący był zaoferowany w opcjach z przewodem o długościach: 3m, 5m lub 6 m?   

57. Dotyczy Pakietu Nr 30  - Czy Zamawiający, mając na uwadze czynnik ekonomiczny 

jakim są nie ujęte w kalkulacji ceny przedmiotu niniejszego zamówienia, koszty związane  

z koniecznością serwisowania zaworu dozującego poza siedzibą Zamawiającego, dotyczące 

jego okresowego przeglądu i/lub serwisu, wymaga, aby wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie niniejszego zamówienia zaoferowali zawór dozujący, przy używaniu którego 

nie będzie konieczności dokonywania przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania 

umowy z Zamawiającym zgodnie z instrukcją obsługi producenta? 

58. Dotyczy Pakietu Nr 30  - Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów 

podczas aplikowania im mieszaniny gazów stanowiących przedmiot niniejszego 

zamówienia, wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania tej mieszaniny ustnik 

zintegrowany z zaworem wydechowym, uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza 

do zaworu dozującego?   

59. Dotyczy Pakietu Nr 30  - Czy Zamawiający wymaga aby wykonawcy zaoferowali do 

podawania mieszaniny urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego 

użycia nie dopuszczając jednocześnie urządzeń, w których użyty zawór dozujący nie 

eliminuje konieczności jego dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu?    

60. Dotyczy Pakietu Nr 30  - Czy Zamawiający mając na uwadze zabezpieczenie się przed 

ponoszeniem dodatkowych i nieuzasadnionych kosztów (nie ujętych w cenie za przedmiot 

niniejszego zamówienia), a związanych z koniecznością dokonywania procesu dezynfekcji 

urządzenia do podawania mieszaniny gazowej pacjentowi, wymaga aby przedmiotem 

oferty było urządzenie które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania  

i konserwacji (zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie wymagało 

ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając 

potencjalne zagrożenie jego uszkodzenia, obniżenie jego wydajności, utraty gwarancji oraz 

związanych z tym kosztów naprawy? 
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61. Dotyczy Pakietu Nr 30  - W związku z tym, że ftalany są związkiem chemicznym 

uznanym potencjalnie za szkodliwe z punktu widzenia kobiety ciężarnej oraz płodu, czy 

Zamawiający wymaga aby zaoferowane w postępowaniu przetargowym wyroby były 

wolne od ftalanów. Na potwierdzenie czego wymaga dostarczenia oświadczenia producenta 

i szczegółowej instrukcji obsługi producenta. 

62. Dotyczy Pakietu Nr 30  - Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu lub 

innego dokumentu wystawionego przez podmiot uprawniony (np. producenta) zaworu     

dozującego informującego o tym, że oferowane urządzenie nie zawiera ftalanów. 

63. Dotyczy Pakietu Nr 30  - Czy Zamawiający mając na uwadze dyspozycję z art. 7 ust. 1 

ustawy PZP oraz  89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP oraz konsekwencje wynikające z przesłanki 

wskazanej w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP tj. prowadzenie przedmiotowego postępowania 

o zamówienie publiczne zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców oraz mając na względzie porównywalność i właściwą ocenę ofert co do 

zgodności ich treści z treścią SIWZ, wymaga aby wykonawcy w składanej przez siebie, w 

przedmiotowym postępowaniu przetargowym, ofercie byli zobowiązani, pod rygorem 

odrzucenia oferty, do wskazania w jej treści cech identyfikujących oferowany wyrób tj. 

zawór dozujący, poprzez wskazanie jego producenta, nazwy własnej wyrobu, numeru 

katalogowego oraz do dołączenia do oferty instrukcji obsługi w języku polskim wydanej 

przez producenta do konkretnego, zaoferowanego z nazwy własnej i numeru katalogowego 

wyrobu/produktu a nie tylko deklaracji, że przedmiotem dostawy będzie jakiś bliżej nie 

określony wyrób w stosunku do którego weryfikacja spełnienia posiadania lub nie, 

parametrów wymaganych w SIWZ odbywała się będzie dopiero wraz z pierwszą dostawą. 

64. Dotyczy Pakietu Nr 30  - Czy w związku z pojawiającymi się na rynku polskim 

przeróbkami butli do gazów medycznych polegającymi na wyposażaniu butli np. w kółka, 

mogącymi wpłynąć na bezpieczeństwo zarówno personelu szpitala jak i pacjentów, 

zamawiający wymaga aby wykonawcy oferujący butle wyposażone w kółka, w składanej 

przez siebie ofercie byli zobowiązani, pod rygorem odrzucenia oferty do dołączenia 

rysunków technicznych butli zarejestrowanych w Urzędzie Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  jako opakowania 

bezpośredniego do oferowanego produktu leczniczego? 

65. Pytanie dotyczy Pakietu Nr 29 - W Pakiecie nr 29 wymienione są butle aluminiowe  

z  Tlenem  medycznym: butle 2 i 5 litrów a zapytujemy czy chodzi o:  

      dostawę i dzierżawę butli aluminiowych 2l (0,43m3) 200 bar i 5l ( 1,08m3 ) z zaworem  

zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony  

w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz  

o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli 

donosowej oraz system szybkiego łączenia kodowany w systemie AGA (Quick Connector - 

szybkozłącze typ AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia 

tlenu medycznego – np. respirator transportowy. Butla o pojemności 2 – ch  litrów musi 

umożliwiać zawieszenie jej na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych 

elementów - wyposażona na stałe w haczyk lub element do zawieszania jej. Aby umożliwić 

odczyt ciśnienia w butli w trakcie poboru gazu szybkozłącze oraz manometr wskazujący 

ciśnienie w butli nie mogą znajdować się w jednej linii na zaworze zintegrowanym. Butla 

wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego -  

w pomieszczeniu rezonansu RMI na co oferent przedstawi stosowne dokumenty. 

66. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 32 – Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia 

oferty w postaci równoważnego preparatu probiotycznego będącego dietetycznym 

środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do 

stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany pod 
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względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhaomnosus GG 

(działanie potwierdzające w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) w stężeniu  

6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjnowanego w opakowaniach x 30 kapsułek – po przeliczeniu 

ilości kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań.  

67. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 121 - Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia 

oferty w postaci równoważnego preparatu probiotycznego będącego dietetycznym 

środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do 

stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany pod 

względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhaomnosus  

(działanie potwierdzające w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) 

 i Lactobacillus helvaticus, w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę tj. stanowiącym 

odpowiednik preparatu o parametrach wymienionych w SIWZ.  

68. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 239 – W związku z brakiem występowania produktu 

leczniczego o właściwościach opisanych w SIWZ, uprzejmie prosimy o dopuszczenie 

produktu będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia 
medycznego, odpowiadającego opisowi pod względem zawartości szczepu bakterii 

probiotycznych – szczep Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) ATCC 53103 oraz postaci, 

objętości, dawki, dawkowania i dopuszczenie pod względem zastosowania w określonym 

wieku. 

69. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 12 – Czy dla poz. 12 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę 

równoważnego wskazanemu preparatu odżywczego: dodatek do pokarmów, dieta będąca 

źródłem białka (90 białka w 100 g produktu) Resource instant protein 210g?  

Jaką ilość opakowań należy wycenić? 

70. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1, 3, 4, 5 – Czy dla poz. 1, 3, 4 ,5 Zamawiający zechce 

utworzyć odrębny pakiet?   

71. Dotyczy Pakietu nr 2 9-  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania butli aluminiowych z zaworem 

zintegrowanym o pojemności wodnej 2 i 5 l, o ciśnieniu 200 bar, z wmontowanym na stałe 

(zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w:  
- reduktor ciśnienia,  

- przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min,  

- wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej  

- system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych 

wymagających dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator lub inkubator transportowy,  

- manometr lub cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym systemem rozpoznawaniem czasu, dający 

możliwość odczytu: 

      - ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach) 

- ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli)  

- czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie 

   - posiadających system alarmowy sygnalizujący:  

- przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25% 

- kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie 

- zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych    

elementów.  

Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 

tesli. 

72. Dotyczy Pakietu nr 30 - Proszę o potwierdzenie, czy gaz jest stosowany w 

położnictwie, a pacjentka oddycha/absorbuje gaz  podczas skurczów? 

73. Dotyczy Pakietu nr 30 -  Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, 

Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu dozującego z zaworem wydechowym, 
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kompatybilnego ze standardowymi, ogólnodostępnymi,  jednorazowymi wyrobami 

medycznymi  (filtr/ustnik lub maska) i tworzącego nimi bezpieczny układ nie pozwalający 

na powrót  wydychanego powietrza do zaworu dozującego i stwarzający z wnętrza zaworu 

tzw. strefę bezdotykową, niewymagającą dezynfekcji. 

74. Dotyczy Pakietu nr 30 - Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, 

Zamawiający wymaga zaworu dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. strefę 

bezdotykową, ale istnieje możliwość dezynfekcji lub sterylizacji w przypadku podejrzenia 

kontaminacji? 

75. Dotyczy Pakietu nr 30 - Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający 

wymaga zaoferowania ustników jednorazowych z filtrem będących standardowymi, 

ogólnodostępnymi, wyrobami medycznymi o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej 

oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999% i potwierdzenia tego faktu karta 

produktu lub oświadczeniem producenta? 

76. Dotyczy Pakietu nr 30 - Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, 

Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu gwarantującego bezpieczeństwo 

mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z 

procedurami szpitalnymi. Zawór dozujący jest tzw. strefą dotykową -  czyli podlegającą 

dezynfekcji.  

77. Dotyczy Pakietu nr 30  - Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla wygody personelu, butla w 

której znajduje się mieszanina tlenu i podtlenku azotu 50%/50% była wyposażona w kółka 

umożliwiające jej przewożenie, bez konieczności noszenia? Wbrew informacjom 

przekazywanym na rynku, butla nie jest „przeróbką”, a podstawa butli na kółkach jest 

oryginalną częścią dostarczaną wraz butlą i nie zmniejsza również jej stabilności.  

78. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy Rozdział XV ppkt 25 – Czy w celu  

miarkowania kar umowy Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów pkt 25 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

 a) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej  

partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z 

powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  jednak nie więcej 
niż 10 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru 
b) w przypadku dostaw zwykłych -  0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru -  

w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień  

w zakresie jakości, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto brakującej/ niezgodnej z 
zamówieniem partii towaru 

79. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6 – (Ambroxol)  Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający 

wymaga zaoferowania produktu który posiada zarejestrowaną możliwość podaży leku 

 u dzieci oraz możliwość podania dożylnego, domięśniowego oraz podskórnego? 

80. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 30 – (Piperacillinum + Tazobactamum). Prosimy  

o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga aby preparat w pakiecie nr 1 pozycja nr 30 

posiadał po rozpuszczeniu trwałość fizyko – chemiczną przez minimum 24 godziny? 
81. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 30 –(Piperacillinum + Tazobactamum). Prosimy  

o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 1 pozycja nr 30 na zmianę 

postaci proponowanego preparatu z fiolki na butelkę ze szkła typu II, z korkiem z gumy 

halogenobutylowej z uszczelnieniem aluminiowym i  nakładką typu flip – off? 
82. Dotyczy Pakietu Nr 20 – (Amoxicillinum + Acidum clavulanicum) Prosimy o odpowiedź, 

czy Zamawiający wymaga, aby preparat w pakiecie nr 20 poz. nr.1, 2 posiadał okres 

trwałości gotowego roztworu do infuzji co  najmniej 2 godziny  

w temp 25
o
 C?  
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83. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1 –  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 poz. 1 dietę 

dojelitową o nazwie handlowej Fresubin Original 1000 ml - Kompletna dieta do żywienia 

dojelitowego, standardowa, zawierająca białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT  i ω-3 

kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa o osmolarności do 220 

mosmol/l, o smaku neutralnym, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się 

membraną o objętości1000 ml. 

84. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 poz. 2  

dietę dojelitową o nazwie handlowej Fresubin 1200 Complete - Kompletna dieta do 

żywienia dojelitowego, normokaloryczna 1,2 kcal/ml, bogatobiałkowa, zawierająca białko 

kazeinowe i serwatkowe, ω-3 kwasy tłuszczowe, bogatoresztkowa, o osmolarności do 350 

mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml. 

Dieta ta jest przeznaczona m. in. dla pacjentów z odleżynami i w leczeniu ran. 

85. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 poz. 3 dietę 

dojelitową o nazwie handlowej Diben -Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, 

przeznaczona dla pacjentów chorych na cukrzycę, o niskiej zawartości węglowodanów 

(skrobia i fruktoza) max. do 10g/100ml, o dużej  zawartości błonnika, zawierająca białka 

mleka, ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, w worku zabezpieczonym 

samozasklepiającą się membraną o objętości 1000ml. 

86. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 poz. 4 dietę 

dojelitową o nazwie handlowej Survimed OPD - Kompletna dieta do żywienia 

dojelitowego, oligopeptydowa, zawierająca hydrolizat serwatki, ponad 50% tłuszczy MCT 

i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa, o osmolarności do 300 

mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000ml. 

87. Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 poz. 5 dietę 

dojelitową o nazwie handlowej  Fresubin HP Energy 

Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, 

bogatobiałkowa - co najmniej 20% energii białkowej, zawierająca białko kazeinowe 

 i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, o osmolarności 

do 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 

500 ml. 

88. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 poz. 6 dietę 

dojelitową o nazwie handlowej Fresubin HP Energy 

Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, 

bogatobiałkowa - co najmniej 20% energii białkowej, zawierająca białko kazeinowe i 

serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, o osmolarności do 

300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 

1000 ml. 

89. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt  XV.19 (Pakiet Nr 13) - Dotyczy punkt 19 

Ogólnych warunków umowy.  W związku, iż dostępne na rynku polskim produkty do 

żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu 

wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów 

dojelitowych pod kątem terminu ważności i zaakceptowanie dostawy produktów do 

żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności 

dla danego produktu  (dotyczy pakietu nr. 13)? 
90. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt  XV.19 – Do. Pkt 19 ogólnych warunków 

umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym 

zapotrzebowaniem, z realizacją do 3 dni, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego 

przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego 

wyznacza warunek min. 12 miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? 
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Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do 

ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. 
91. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt  XV.25 ppkt 25 b)  -  Do punktu 25 

 ppkt b) SIWZ prosimy o zmianę zapisu poprzez jednoznaczne wskazanie, że kara 

będzie liczona od wartości niedostarczonej partii towaru podlegającego procedurze 

reklamacyjnej, a nie od wartości zamówionej partii towaru. 
92. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt  XV.26 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na zmianę zapisów ogólnych warunków umowy w pkt 26 poprzez zapis o ewentualnej 

karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto 

NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 
93. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy - Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał 

w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób 

granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 

2, w związku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak 

określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z 

 Pkt 31. ogólnych warunków umowy (Rozdz. XV SIWZ). Czy z związku z tym, 

Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 
94. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt  XV.33 -  Do treści punktu 33 ogólnych 

warunków umowy (rozdz. XV SIWZ) prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką 

wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na 

okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 
95. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt  XV. 33 - Do punktu 33 Rozdz. XV SIWZ. 

Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego naliczenia kary  przez Zamawiającego w 

wysokości 1000 zł za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie, gdyż 

wcześniejsze zapisy ogólnych warunków umowy 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. Obecny zapis z 

tak wysoką dodatkową karą jest według naszej opinii nadużyciem ze strony 

Zamawiającego. 
96. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt  XV.37 ppkt b) i ppkt h) -   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 zapisu Pkt 37 ppkt b) i ppkt h) ogólnych 

warunków umowy - Rozdział XV SIWZ)? 
97. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 8, 9 – Czy  w Pakiecie nr 15 – Leki  (narkotyki) w 

pozycjach: 8, 9 Oxycodoni hydrochloridum, Zamawiający wymaga produktu 

dopuszczonego do stosowania w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego? 

98. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 7 – Czy w Pakiecie nr 15 – Leki  (narkotyki) w pozycji: 7 

Oxycodoni hydrochloridum tabletki o przedłużonym uwalnianiu,  Zamawiający wymaga 

produktu, który jest dopuszzony do stosowania w leczeniu bólu od umiarkowanego do 

silnego nasilenia, czy produkt dopuszczony do stosowania tylko w bólu silnym? 
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 
Ad. 1 
Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie innych wielkości opakowań preparatów niż 

wymagane w SIWZ. W przypadku, gdy na rynku występuje tylko opakowanie handlowe 

o wielkości innej, niż wymagana w SIWZ, Zamawiający odpowie na konkretne pytanie 

Wykonawcy. Zmawiający wymaga zadania pytania do odpowiedniej pozycji, jeśli Wykonawca  

zamierza zaoferować inną wielkość opakowania. 
Ad. 2 
Zamawiający odpowie na pytanie Oferenta dotyczące konkretnej pozycji w przypadku 

zamiennego wycenienia: 

- drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie,  

- tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie, 

- tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie, 

- kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. 

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form doustnych i wycenę zamiast tabletek -

tabletki powlekane pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ odnośnie składu chemicznego 

i dawki. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 

Ad. 3 
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie, tj. ampułek zamiast fiolek 

i odwrotnie. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 

Ad. 4 
Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 35 wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem 

o jego wycofaniu z obrotu. 

Ad. 5 
Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 38 wymaga wyceny preparatu (Tuberculin). 

Ad. 6 
Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 12 (Calcii glubionas) dopuszcza także wycenę preparatu 

Calcium Gluconate 10% roztw.do wstrz. (Aguettant), 10 ml, 50 amp. w ilości 28 opakowań. 

Ad. 7 
Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 17 wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem 

o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu z obrotu, pod warunkiem, że 

brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku 

spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. W przypadku 

wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku w 

cenie podanej w ofercie. 

Ad. 8 
Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 36 wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem  

o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu z obrotu, pod warunkiem, że 

brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku 

spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. W przypadku 

wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku w 

cenie podanej w ofercie. 

Ad. 9 
Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1  podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na 

zaoferowanie teofiliny w formie 200mg/10ml x 5 ampułek. Zaproponowany lek jest 

przedmiotem innego postępowania 

Ad. 10 
Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 2 (Aciclovirum maść do oczu) wymaga wyceny preparatu 

z adnotacją pod pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu 
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z obrotu, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie 

dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku 

równoważnego. W przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zakupu wycenionego leku w cenie podanej w ofercie. 

Ad. 11 
Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 11 (Amoxicillinum) dopuszcza także wycenę preparatu 

w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian. 

Ad. 12 
Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 13 (Azithromycinum) dopuszcza także wycenę preparatu 

Sumamed forte 200mg/5ml, prosz.do sporz.zaw.doustnej, 20ml. 

Ad. 13 
Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 32 (Clarithromycinum) dopuszcza także wycenę preparatu 

Klacid (250mg/5ml), gran.do sporz.zaw.doustnej, 60ml. 

Ad. 14 
Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 43 (Dinatrii phosphas ... + Natrii dihydrogenophosphas) 

dopuszcza wycenę preparatu o nazwie Enema, roztw.do wl.doodbytn. 150 ml (jedn.użytku). 

Ad. 15 
Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 58 (Hydrocortisoni butyras krem) wymaga wyceny 

preparatu. 

Ad. 16 
Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 80 (Metronidazol tabl. dopchwowe) wymaga wyceny 

preparatu z adnotacją pod pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź 

wycofaniu z obrotu, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź 

wycofanie dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również 

leku równoważnego. W przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zakupu wycenionego leku w cenie podanej w ofercie. 

Ad. 17 
Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 103 (Policresulenum) wymaga wyceny preparatu 

z adnotacją pod pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu 

z obrotu, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie 

dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku 

równoważnego. W przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zakupu wycenionego leku w cenie podanej w ofercie. 
Ad. 18 
Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 105 (preparat ziołowy) dopuszcza wycenę preparatu 

o nazwie Sir. Tussipini D, syr.dla dzieci 125 g. 

Ad. 19 
Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów w postaci tabletek powlekanych w pakietach oraz 

pozycjach: 

Pakiet nr 7 poz. 1 Acebutololum 200 mg 

Pakiet nr 7 poz. 24 Amiodaronum 200 mg 

Pakiet nr 7 poz. 29 Atorvastatinum 10 mg 

Pakiet nr 7 poz. 30 Atorvastatinum 20 mg 

Pakiet nr 7 poz. 35 Bisoprololi fumaras 10 mg 

Pakiet nr 7 poz. 35 Bisoprololi fumaras 5 mg 

Pakiet nr 7 poz. 52 Cetirizini dihydrochloridum 10 mg 

Pakiet nr 7 poz. 60 Ciprofloxacinum 500 mg 

Pakiet nr 7 poz. 63 Clarithromycinum 250 mg 

Pakiet nr 7 poz. 80 Diltiazemi hydrochloricum 60 mg 
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Pakiet nr 7 poz. 84 Diosminum 500 mg 

Pakiet nr 7 poz. 124 Levomepromazinum  

Pakiet nr 7 poz. 150 Mianserini hydrochloridum 10 mg 

Pakiet nr 7 poz. 155 Nicergolinum 10 mg 

Pakiet nr 7 poz. 157 Nifuroxazidum 100 mg 

Pakiet nr 7 poz. 161 Norfloxacinum 400 mg 

Pakiet nr 7 poz. 167 Opipramolum 50 mg 

Pakiet nr 7 poz. 171 Pefloxacinum 400 mg 

Pakiet nr 7 poz. 175 Piracetamum 400 mg 

Pakiet nr 7 poz. 176 Piroxicamum 10 mg 

Pakiet nr 7 poz. 177 Piroxicamum 20 mg 

Pakiet nr 7 poz. 183 Propafenoni hydrochloridum 150 mg 

Pakiet nr 7 poz. 184 Propafenoni hydrochloridum 300 mg 

Pakiet nr 7 poz. 193 Quetiapnium 25 mg 

Pakiet nr 7 poz. 196 Ranitidinum 150 mg 

Pakiet nr 7 poz. 206 Simvastatinum 20 mg 

Pakiet nr 7 poz. 207 Simvastatinum 40 mg 

Pakiet nr 7 poz. 208 Spironolactonum 100 mg 

Pakiet nr 7 poz. 218 Thiamazolum 20 mg 

Pakiet nr 7 poz. 222 Tinidazolum 500 mg 

Pakiet nr 7 poz. 225 Tolperisoni hydrochloridum 50 mg 

Pakiet nr 7 poz. 229 Trimebutinum 100 mg 

Pakiet nr 11 poz. 10 Diazepamum 5 mg 

Pakiet nr 11 poz. 15 Midazolamum 7,5 mg 

Pakiet nr 20 poz. 3 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 

Pakiet nr 20 poz. 4 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 

Pakiet nr 22 poz. 15 Isosorbidi mononitras 20 mg 

Ad. 20 
Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów w postaci tabletek drażowanych w pakietach oraz 

pozycjach: 

Pakiet nr 7 poz. 9 Acidum ascorbicum 

Pakiet nr 7 poz. 93 Estradioli + Levonorgestrelum 0,15 mg 

Pakiet nr 7 poz. 172 Pentoxyfillinum 100 mg 

Pakiet nr 7 poz. 174 Phytomenadionum 10 mg 

Pakiet nr 7 poz. 180 Preparat złożony 

Pakiet nr 7 poz. 182 Promethazinum 10 mg 

Pakiet nr 7 poz. 205 Silybi mariani fructus extractum siccum 35mg 

Ad. 21 
Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 21 (Aluminii hydroxidum) wymaga wyceny preparatu 

z adnotacją pod pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu 

z obrotu, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie 

dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku 

równoważnego. W przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zakupu wycenionego leku w cenie podanej w ofercie. 

Ad. 22 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 22 (Ambroxolum) dopuszcza także wycenę preparatu 

w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. 
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Ad. 23 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 70 (Colchici ceminis extractum siccum) dopuszcza także 

wycenę preparatu Colchicum Dispert, 0,5 mg, tabl. draż., 20 szt.bl (2x10). 

Ad. 24 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 74 (Diclofenacum) dopuszcza także wycenę preparatu 

w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. 

Ad. 25 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 76 (Diclofenacum) dopuszcza także wycenę preparatu 

w postaci tabletek dojelitowych. 

Ad. 26 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 81 (Diltiazemi hydrochloridum) dopuszcza także wycenę 

preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. 

Ad. 27 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 112  (Ibuprofen) nie wyraża zgody na zaoferowanie 

preparatu w postaci kapsułek miękkich. 

Ad. 28 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 118 (Ketokonazolum 200 mg) wymaga wyceny preparatu 

z adnotacją pod pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu 

z obrotu, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie 

dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku 

równoważnego. W przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zakupu wycenionego leku w cenie podanej w ofercie. 

Ad. 29 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 137 (Metamizolum) dopuszcza także wycenę preparatu 

o wielkości opakowania 12 tabletek w ilości 425 opakowań. 

Ad. 30 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 162 (Nystatinum) dopuszcza także wycenę preparatu 

w postaci tabletek dojelitowych. 

Ad. 31 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 163 (o-(beta-Hydroksyethyl)-rutosidea 500mg) wymaga 

wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu 

bądź wycofaniu z obrotu, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie 

bądź wycofanie dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym 

również leku równoważnego. W przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zakupu wycenionego leku w cenie podanej w ofercie. 

Ad. 32 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 166 (Omeprazolum 20 mg) dopuszcza także wycenę 

preparatu w postaci kapsułek dojelitowych. 
Ad. 33 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 169 (Pancreatinum) dopuszcza także wycenę preparatu 

o nazwie handlowej Pangrol 10 000, 10 000 j., kaps. 50 szt. 

Ad. 34 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 173 (Pentoxifillinum 400 mg) dopuszcza także wycenę 

preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. 

Ad. 35 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 223 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 36 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 228 (Trazodoni hydrochloridum) dopuszcza także wycenę 

preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. 
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Ad. 37 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 232 (Verapamil hydrochloridum 120 mg) podtrzymuje 

zapis SIWZ. 

Ad. 38 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 233 (Verapamil hydrochloridum 40 mg) dopuszcza także 

wycenę preparatu o wielkości opakowania 40 tabl.powl. w ilości 15 opakowań. 
Ad. 39 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 242 (Preparat witaminowy) dopuszcza także wycenę 

preparatu Vibovit Junior 2 g, prosz., pomarańczowy, suplement diety, 30 saszetek w ilości 6 

opakowań. 

Ad. 40 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 244 (Vit. D) dopuszcza także wycenę preparatu o wielkości 

opakowania 40 kaps. w ilości 90 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian 
Ad. 41 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 245 (Vit. K) dopuszcza także wycenę preparatu o wielkości 

opakowania 36 szt. w ilości 25 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 42 
Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 246 (Vit. K) dopuszcza także wycenę preparatu o wielkości 

opakowania 20 kaps. w ilości 30 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 43 
Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 9 dopuszcza także wycenę preparatu Nutramigen 1 LGG, 

prosz., 400 g w ilości 45 opakowań. 

Ad. 44 
Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 10 dopuszcza także wycenę preparatu Nutramigen 2 

LGG, prosz., 400 g w ilości 20 opakowań. 

Ad. 45 
Zamawiający w Pakiecie nr 18 poz. 13 (Streptomycinum 1 g) wymaga wyceny preparatu 

z adnotacją pod pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu 

z obrotu, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie 

dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku 

równoważnego. W przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zakupu wycenionego leku w cenie podanej w ofercie. 

Ad. 46 
Zamawiający w Pakiecie nr 22 poz. 14 (Isosorbidi mononitras) dopuszcza także wycenę 

preparatu w postaci tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu. 

Ad. 47 
Zamawiający w Pakiecie nr 22 poz. 16 (Isosorbidi mononitras) dopuszcza także wycenę 

preparatu w postaci tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu. 

Ad. 48 
Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 32 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga „Lactobacillus 

rhamnosus x 1 dawka, minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus, proszek do 

sporządzania zawiesiny doustnej (rejestracja - produkt leczniczy)”. 

Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 121 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga „Lactobacillus 

rhamnosus + Lactobacillus helveticus 2 mld CFU x 60 kaps. (rejestracja - produkt leczniczy)”. 

Ad. 49  
Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 243 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga „Saccharomyces 

boulardii 250 mg x 20 kaps. nie zawierających laktozy”. 
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Ad. 50 
Zamawiający w Pakiecie nr 30 poz. 1 zamierza stosować mieszaninę gazów tlen/podtlenek 

azotu 50/50 również w położnictwie. 

Ad. 51 
Zamawiający w Pakiecie nr 30  nie wymaga ale dopuszcza, aby podawanie zaoferowanego 

gazu nie wiązało się z koniecznym wymogiem monitorowania w sposób ciągły ciśnienia 

cząstkowego tlenu z powodu ryzyka desaturacji.  

Ad.52 
Zamawiający w Pakiecie nr 30 nie wymaga ale dopuszcza, aby możliwe było podawanie leku 

w postaci mieszaniny gazowej 50% tlen i 50 % podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności 

kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w 

Charakterystyce Produktu Leczniczego. 

Ad.53 i Ad. 54 
Zamawiający w Pakiecie nr 30 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga: „Zawór dozujący - 

przyłącze do mieszanki - dzierżawa. Zawór w pełni kompatybilny z zaoferowanymi w poz. 1  

butlami oraz  zaoferowanymi w poz. 5 ustnikami. Zawór nie wymagający dezynfekcji”. 

Ad.55 
Zamawiający w Pakiecie nr 30 nie wymaga ale dopuszcza,, aby butle do mieszaniny gazów 

posiadały zawór zintegrowany z uchwytem dostosowanym do łatwego podnoszenia  

 i przenoszenia butli przez personel medyczny oraz aby ciężar tej butli nie przekraczał 16 kg 

(butla pełna z zaworem), co doprecyzowują odpowiednie zapisy zamieszczone  

w Charakterystyce Produktu Leczniczego 
Ad.56 
Zamawiający w Pakiecie nr 30 nie wymaga ale dopuszcza, aby zawór dozujący był 

zaoferowany w opcjach z przewodem o długościach: 3m, 5m lub 6 m. 

Ad.57 
Zgodnie z zapisem  SIWZ – w Pakiecie N r30 poz. 1 Zamawiający wymaga:  

„...W przypadku konieczności serwisowania zaworów dozujących poza siedzibą 

Zamawiającego Wykonawca dostarczy na swój koszt zastępcze zawory oraz poniesie koszty 

serwisu, które wliczy w cenę oferty. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów 

dzierżawy za dostarczone zawory zastępcze”. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie 

zaworu dozującego, przy użyciu którego nie będzie konieczności dokonywania przeglądu i 

serwisu podczas całego okresu trwania umowy z zamawiającym  zgodnie z instrukcją obsługi 

producenta. 

Ad.58 
Zamawiający w Pakiecie nr 30 poz. 5 wymaga, aby zaoferowane ustniki jednorazowe 

uniemożliwiały powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i nie wymagały 

stosowania masek – zgodnie z zapisem SIWZ. 

Ad.59 
Zamawiający w Pakiecie nr 30 poz. 2 zgodnie z zapisem SIWZ wymaga:  „Zawór dozujący - 

przyłącze do mieszanki - dzierżawa. Zawór w pełni kompatybilny z zaoferowanymi w poz. 1  

butlami oraz  zaoferowanymi w poz. 5 ustnikami. Zawór nie wymagający dezynfekcji”. 

Ad.60 
Zamawiający w Pakiecie nr 30 zgodnie z zapisem SIWZ wymaga:  „Zawór dozujący - 

przyłącze do mieszanki - dzierżawa. Zawór w pełni kompatybilny z zaoferowanymi w poz. 1  

butlami oraz  zaoferowanymi w poz. 5 ustnikami. Zawór nie wymagający dezynfekcji”. 

„Ustniki jednorazowe z filtrem op. 100 szt. (dotyczy mieszanki 50%O2/N2O). Ustniki 

uniemożliwiające powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, nie wymagające 

stosowania masek”. 
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Ad.61 
Zamawiający w Pakiecie nr 30 nie wymaga ale dopuszcza, aby zaoferowane w postępowaniu 

przetargowym wyroby były wolne od ftalanów. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

dostarczenia oświadczenia producenta i szczegółowej instrukcji obsługi producenta. 

Ad.62 
Zamawiający w Pakiecie nr 30 nie wymaga załączenia do oferty certyfikatu lub innego 

dokumentu wystawionego przez podmiot uprawniony (np. producenta) zaworu dozującego 

informującego o tym, że oferowane urządzenie nie zawiera ftalanów. 

Ad.63 
Zamawiający w Pakiecie nr 30 podtrzymuje zapisy SIWZ określone w Załączniku Nr 1 do 

SIWZ. 

Ad.64 
Zamawiający w Pakiecie nr 30 nie wymaga ale dopuszcza, aby wykonawcy oferujący butle 

wyposażone w kółka, w składanej przez siebie ofercie byli zobowiązani do dołączenia 

rysunków technicznych butli zarejestrowanych w Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako 

opakowania bezpośredniego do oferowanego produktu leczniczego 

Ad.65 
Zamawiający w zakresie Pakietu nr 29 pozycja 1 i 2 nie wymaga ale dopuszcza, dostawę  

oraz dzierżawę butli aluminiowych 2l - 0,43m
3
 200 bar i 5l - 1,08m

3
  z zaworem 

zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z  butlą) moduł wyposażony w 

reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie 

pracy 0,5 – 15l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system 

szybkiego łączenia kodowany w systemie AGA (Quick Connector – szybkozłącze typu AGA) 

do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. 

respirator transportowy. Butla o pojemności 2-ch litrów musi umożliwiać zawieszenie jej na 

łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów – wyposażona na stałe w 

haczyk lub element do zawieszenia jej. Aby umożliwić odczyt ciśnienia w butli w trakcie 

poboru gazu szybkozłącze oraz manometr wskazujący ciśnienie w butli nie mogą znajdować 

się w jednej linii na zaworze zintegrowanym. Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w 

warunkach wysokiego pola magnetycznego – w pomieszczeniu rezonansu RMI na co oferent 

przedstawi stosowne dokumenty. 

Ad.66 
Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 32 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga „Lactobacillus 

rhamnosus  x 1 dawka, minimum 10mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus, proszek do 

sporządzania zawiesiny doustnej (rejestracja – produkt leczniczy)”. 

Ad.67 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 121 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga „Lactobacillus 

rhamnosus + Lactobacillus helveticus 2 mld CFU x 60 kaps. (rejestracja – produkt leczniczy)”. 
Ad.68 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 239 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga „Lactobacillus 

rhamnosus GG (ATCC 53103), 5-6 X 109 żywych kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus 

GG, krople dla niemowląt i dzieci a` 5ml”. 
Ad.69 
Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 12 podtrzymuje zapis  SIWZ. 
Ad.70 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 16 pozycji 1, 3,  4,  5. 
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Ad. 71 
Zamawiający w Pakiecie Nr 29 nie zmienia zapisów SIWZ. Zamawiający nie wymaga ale 

dopuszcza zaoferowanie butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 

2 i 5 l, o ciśnieniu 200 bar, z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem 

wyposażonym w:  
- reduktor ciśnienia,  

- przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min,  

- wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej  

- system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych 

wymagających dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator lub inkubator 

transportowy,  

- manometr lub cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym systemem rozpoznawaniem czasu, 

dający możliwość odczytu: 

      - ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach) 

- ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia 

butli)  

- czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie 

   - posiadających system alarmowy sygnalizujący:  

- przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25% 

- kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie 

- zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania 

innych    elementów.  

Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola 

magnetycznego do 3 tesli. 

Ad. 72 
Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 1 zamierza stosować mieszaninę gazów 

tlen/podtlenek azotu 50/50 również w położnictwie. 

Ad. 73 
Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz.  2   podtrzymuje zapis SIWZ.   

Ad. 74 
Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 2 zgodnie z zapisem SIWZ wymaga: „Zawór dozujący – 

przyłącze do mieszanki  - dzierżawa. Zawór w pełni kompatybilny z zaoferowanymi w poz. 1 

butlami oraz zaoferowanymi w poz. 5 ustnikami. Zawór niewymagający dezynfekcji”. 
 Ad. 75 
Zamawiający w Pakiecie Nr 30 nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie ustników 

jednorazowych z filtrem o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej 

nie mniejszej niż 99,999%, potwierdzonej kartą produktu lub oświadczeniem  producenta. 

Ad. 76 
Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 2 zgodnie z zapisem SIWZ wymaga: „Zawór dozujące – 

przyłącze do mieszanki  - dzierżawa. Zawór w pełni kompatybilny z zaoferowanymi w poz. 1 

butlami oraz zaoferowanymi w poz. 5 ustnikami. Zawór niewymagający dezynfekcji”. 
Ad. 77 
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza także zaoferowanie butli, w której znajduje się 

mieszanina tlenu i  podtlenku azotu 50%/50%, wyposażonej w kółka umożliwiające jej 

przewożenie, pod warunkiem możliwości stabilnego i bezpiecznego umieszczenia  

i umocowania takiej butli w wózku na dwie butle, o którym mowa w Pakiecie Nr 30 poz. 4. 

Ad. 78 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie pkt 25 Ogólnych Warunków Umowy. 
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Ad. 79 
Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 6  (Ambroxol)  nie wymaga ale dopuszcza  zaoferowanie 

produktu, który posiada zarejestrowaną możliwość podaży leku u dzieci oraz możliwość 

podania dożylnego, domięśniowego oraz podskórnego. 

Ad. 80 
Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 30 (Piperacillinum + Tazobactamum) nie wymaga ale 

dopuszcza, aby preparat posiadał po rozpuszczeniu trwałość fizyko – chemiczną przez 

minimum 24 godziny. 
Ad. 81 
Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 30 (Piperacillinum + Tazobactamum) dopuszcza także 

zaoferowanie preparatu w butelce ze szkła typu II, z korkiem z gumy halogenobutylowej  

z uszczelnieniem aluminiowym i  nakładką typu flip – off. 
Ad. 82 
Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 i 2 (Amoxicillinum + Amidum clavulanicum) nie 

wymaga ale dopuszcza, aby zaoferowane preparaty posiadały trwałość gotowego roztworu do 

infuzji co  najmniej 2 godziny w temp 25
o
 C.  

Ad. 83 
Zamawiający  podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie Pakietu 13 poz. 1 i nie wyraża zgody na 

zaoferowanie diety dojelitowej o nazwie handlowej Fresubin Original 1000 ml - Kompletna 

dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, zawierająca białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze 

LCT  i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa o osmolarności do 

220 mosmol/l, o smaku neutralnym, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się 

membraną o objętości1000 ml.  Proponowany produkt  jest przedmiotem umowy przetargowej.  

Ad. 84 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie Pakietu Nr 13 poz. 2 i nie wyraża zgody na 

zaoferowanie diety dojelitowej  o nazwie handlowej Fresubin 1200 Complete - Kompletna 

dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna 1,2 kcal/ml, bogatobiałkowa, zawierająca 

białko kazeinowe i serwatkowe, ω-3 kwasy tłuszczowe, bogatoresztkowa, o osmolarności do 

350 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości  

1000 ml. Proponowany produkt  jest przedmiotem umowy przetargowej. 
Ad. 85 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie w Pakietu 13 poz. 3 i nie wyraża zgody na 

zaoferowanie diety dojelitowej o nazwie handlowej Diben - Kompletna dieta do żywienia 

dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów chorych na cukrzycę, o niskiej zawartości 

węglowodanów (skrobia i fruktoza) max. do 10g/100ml, o dużej  zawartości błonnika, 

zawierająca białka mleka, ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, w worku 

zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000ml. Proponowany produkt  

jest przedmiotem umowy przetargowej. 

Ad. 86 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie w Pakietu 13 poz. 4 i nie wyraża zgody na 

zaoferowanie diety dojelitowej o nazwie handlowej Survimed OPD - Kompletna dieta do 

żywienia dojelitowego, oligopeptydowa, zawierająca hydrolizat serwatki, ponad 50% tłuszczy 

MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa, o osmolarności do 

300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000ml. 

Proponowany produkt  jest przedmiotem umowy przetargowej. 

Ad. 87 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie w Pakietu 13 poz. 5 i nie wyraża zgody na 

zaoferowanie diety dojelitowej o nazwie handlowej Fresubin HP Energy - Kompletna dieta do 

żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa - co najmniej 20% 
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energii białkowej, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 

kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, o osmolarności do 300 mosmol/l,  

w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml. 

Ad. 88 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie w Pakietu 13 poz. 6 i nie wyraża zgody na 

zaoferowanie diety dojelitowej o nazwie handlowej Fresubin HP Energy Kompletna dieta do 

żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa - co najmniej 20% 

energii białkowej, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 

kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, o osmolarności do 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym 

samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml. 

Ad. 89 
Zamawiający wyraża zgodnę zaoferowanie w Pakiecie Nr 13 produktów do żywienia 

pozajelitowego, których termin ważności w momencie dostawy jest nie krótszy niż połowa 

okresu ważności dla danego produktu. 

Ad. 90 – Ad. 96 
Zamawiają 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. 97 
Zamawiający w Pakiecie Nr 15 poz. 8 i 9 nie wymaga ale dopuszcza aby lek Oxycodoni 

hydrochloridum posiadał dopuszczenie do stosowania w leczeniu bólu  o nasileniu 

umiarkowanym do ciężkiego 

Ad. 98 
Zamawiający w Pakiecie Nr 15 poz. 7 podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
W związku z odpowiedzią w Ad.89 Zamawiający działając na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  2015  poz. 2164) wprowadza zmianę w treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób; 

 

I. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt XV pkt 19 -  OGÓLNE 
WARUNKI  UMOWY zapis o treści: 

       Bezwzględnie wymagane spełnianie przez dostarczane wyroby terminów ważności 

    - w zakresie Pakietów Nr 1-34 (z wyłączeniem Pakietu Nr 16 poz. 1, 2, 3, 4 i 8) nie    

krótszych niż 12 miesięcy od daty dostawy. 

- w zakresie Pakietu Nr 16 poz. 1, 2, 3, 4 i 8) nie krótszych niż 6 miesięcy od daty dostawy. 

       Możliwa zmiana terminu ważności przedmiotu zamówienia  za zgodą Zamawiającego  w   

wyjątkowych  sytuacjach, w okolicznościach  korzystnych  dla Zamawiającego i za jego 

zgodą. 

Zmienia na: 
      Bezwzględnie wymagane jest  spełnianie przez dostarczane wyroby terminów ważności 

   - w zakresie Pakietów Nr 1-12, Pakietu Nr 14-34 (z wyłączeniem Pakietu Nr 16 poz. 1, 2, 3,  

4 i 8)  nie    krótszych niż 12 miesięcy od daty dostawy. 

  - w zakresie Pakietu Nr 13  -  w momencie dostawy -  nie krótszych niż połowa okresu 

ważności dla danego produktu. 

  - w zakresie Pakietu Nr 16 poz. 1, 2, 3, 4 i 8) nie krótszych niż 6 miesięcy od daty dostawy. 

       Możliwa zmiana terminu ważności przedmiotu zamówienia  za zgodą Zamawiającego  w   

wyjątkowych  sytuacjach, w okolicznościach  korzystnych  dla Zamawiającego i za jego 

zgodą. 
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II.  W FORMULARZU OFERTOWYM  w pkt III. JAKOŚĆ zapis o treści: 
Wykonawca gwarantuje, że towar stanowiący przedmiot zamówienia spełnia warunki 

dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP oraz posiada okres ważności nie krótszy 

niż: 

- w zakresie Pakietu Nr 1-34 (z wyłączeniem Pakietu nr 16 poz. 1, 2, 3, 4 i 8)  - 12 miesięcy od 

daty dostawy. 

- w zakresie Pakietu Nr 16 poz. 1, 2, 3, 4 i 8) nie krótszych niż 6 miesięcy od daty dostawy. 

Zmienia na: 
Wykonawca gwarantuje, że towar stanowiący przedmiot zamówienia spełnia warunki 

dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP oraz posiada okres ważności nie krótszy 

niż: 

 - w zakresie Pakietu Nr 1-12, Pakietu Nr 14-34 (z wyłączeniem Pakietu nr 16 poz. 1, 2, 3,  

4 i 8)  - 12 miesięcy   od daty dostawy, 

 - w zakresie Pakietu Nr 13   -   w momencie dostawy - nie krótszy niż  połowa okresu 

ważności dla danego produktu. 

- w zakresie Pakietu Nr 16 poz. 1, 2, 3, 4 i 8) nie krótszych niż 6 miesięcy od daty dostawy. 

  

Ponadto działając na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz.U. z  2015  poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w  treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

III. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt XV pkt 25 -  OGÓLNE 
WARUNKI  UMOWY dodaje: 

-  ppkt c) o treści:  (…) 1000 zł za każdy dzień zwłoki z tytułu niedotrzymania przez  

Wykonawcę terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dostarczanie i zainstalowanie 

zbiornika na ciekły tlen medyczny wraz z instalacją przyłączeniową oraz dokonanie 

wszelkich koniecznych uzgodnień w celu jego odbioru i dopuszczenia do eksploatacji przez 

odpowiednie organy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na: 

   - składanie ofert do dnia 16. 03. 2016r godz. 10:00 
   - otwarcie ofert w dniu   16. 03. 2016r godz. 11:00 
 

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a 

oraz art. 12a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu. 

 

W związku z przesunięciem terminu składania  i otwarcia ofert następuje zmiana  treści   

w  SIWZ w punkcie III.11, V, X.1,  XI.1. 

 

W załączeniu Formularz Ofertowy – po dokonanej zmianie. 
 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 
 

 


