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Znak: AE/ZP-27-42/16                               Tarnów, 2016-05-05 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy leków, 

preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, substancji recepturowych, 

kontrastów oraz płynów infuzyjnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w 

Tarnowie. 

 

 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 19, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 

produktu w opakowaniu typu fiolka? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 27, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-

Lock™S (cytrynian sodu) w stężeniu 46,7% w postaci ampułko – strzykawki x 2,5 ml 

stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i portu dożylnego ograniczając 

krwawienia, zastosowanie środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne 

rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 27, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu Twin Pack, 

które zawiera dwie ampułko – strzykawki x 2,5 ml zamknięte aseptycznie papier-folia w 

ilości 120 sztuk w kartonie z przeliczeniem ilości czyli 400 zestawów typu Twin Pack? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 22, poz. 7 i 8 - Czy Zamawiający wymaga aby meropenem posiadał 

zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku 

z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub 

podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc w tym szpitalne tzw. 

respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, 

powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i 

poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon 

mózgowo – rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek? 

5.  Dotyczy Pakietu Nr 22, poz. 7 i 8 - Czy Zamawiający wymaga aby trwałość roztworu 

preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający wymaga aby Ceftazydimum 

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

7. Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający wymaga, aby wyceniony 

Ceftazydimum pochodził od tego samego producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta 

i by w praktyce istniała możliwość łączenia dawek? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 32, poz. 29 -  Czy Zamawiający w związku z zakończoną produkcją 

żelu 100g, wyrazi zgodę na zaoferowanie żelu 30g? Jeśli tak, proszę o informację, jak należy 

przeliczyć ilość? 

9. Dotyczy pkt. 1 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” SIWZ - Czy Zamawiający w 

punkcie 1 wydłuży możliwy czas dostawy do godziny 14?  

10. Dotyczy pkt. 1 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” SIWZ - Czy Zamawiający w 

punkcie 1 usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? 
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11. Dotyczy pkt. 2 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” SIWZ - Czy Zamawiający 

wykreśli zapis pkt.2 względnie dopisze, że wydruk dostarczony będzie tylko na żądanie 

Zamawiającego?  

12. Dotyczy pkt. 14a – 14b Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” SIWZ - Czy 

Zamawiający zmieni zapis w ten sposób, że zamiast stawki kary umownej 0,5% zastosuje 

stawkę max. 0,2%?  

13. Dotyczy pkt. 14 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” SIWZ - Czy Zamawiający 

zmieni zapis w ten sposób, że wprowadzi termin wymiany wadliwego towaru min. 5 dni 

roboczych ?  

14. Dotyczy pkt. 15 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” SIWZ - Czy Zamawiający 

zmieni zapis w ten sposób, że zamiast stawki kary umownej 20% zastosuje stawkę max. 5%? 

15. Dotyczy pkt. 19 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” SIWZ - Czy Zamawiający 

wykreśli zapis XV. 19 SIWZ? 

16. Dotyczy pkt. 21 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” SIWZ - Czy Zamawiający 

wykreśli w punkcie 21 frazę: „…a Zamawiający każdorazowo naliczy karę umowną w 

wysokości 1000 złotych za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie…”? 

17. W jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku 

występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, 

kilogramów itp.), niż zamieszczone na SIWZ, a także  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)? 

18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: zamiast 

tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? Zamiast 

tabletek powlekanych  -tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? Zamiast 

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

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? Zamiast (tabletek, tabletek 

powlekanych lub kapsułek – twardych elastycznych) – o powolnym uwalnianiu – (tabletki , 

tabletki powlekane lub kapsułki twarde , elastyczne) – o zmodyfikowanym uwalnianiu? 

19. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek zamiast 

fiolek i odwrotnie? 

20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla pozycji których 

występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży? 

21. Dotyczy Pakietu Nr 24, poz. 20 - Czy Zamawiający dopuszcza wycenę 16 opakowań 

preparatu Makrogol 74g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym 

przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym 

przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?  

22. Dotyczy Pakietu Nr 32, poz. 29 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 

opakowania po 30g żelu w ilości 84 opakowań? Brak dostępności na rynku op. 100g. 

23. Dotyczy Pakietu Nr 32, poz. 63 Czy Zamawiający wymaga aby w tym pakiecie był preparat 

Makrogol 74g x 4 saszetek (PEG 4 litry – Fortrans) zgodny z SIWZ. który jest 

rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego 

(ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii ? 

24. Dotyczy Pakietu Nr 32, poz. 63 Czy Zamawiający wymaga aby w tym pakiecie był preparat 

Makrogol (74g x 4 saszetek, PEG 4 litry – Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z 

SIWZ? 
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25. Dotyczy Pakietu Nr 32, poz. 38 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 

preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek producenta Novascon 

Pharmaceuticals?  

26. Dotyczy Pakietu Nr 32, poz. 69 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 

preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric box (10 blistrów x 15 kapsułek – z 

przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals?   

27. Dotyczy Pakietu Nr 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 26 

Immunoglobulinum Humanum 2,5g x 1 fiolka roztwór do infuzji oraz Immunoglobulinum 

Humanum 5 g x 1 fiolka roztwór do infuzji? 

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku z inną ilością tbl., fiol., amp., z 

odpowiednim przeliczeniem ilości? 

29.  Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

produktu leczniczego Flebogamma  DIF 5 % roztworu do infuzji, w której co najmniej 97% 

stanowi IgG, a zawartośc frakcji IgA jest znacznie poniżej 50 ug/ml w dawkach 2,5 g i 5 g 

zgodnie z kartą charakterystyki? 

30. Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 3, 4 – Czy Zamawiający wymaga, aby Antytrombina III 500 

I.U. i 1000 j.m. posiadała wskazania we wrodzonych i nabytych niedoborach antytrombiny 

III oraz posiadała zestaw do sporządzania i podania roztworu? 

31. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1, 2( błędnie przez Wykonawcę podano w pyt. Pakiet Nr 1 

poz. 1, 2) – Czy Zamawiający wymaga aby Ceftazydym zachował po rozpuszczeniu trwałość 

przez 24 gosdz. w temp. 2-8
0
C? 

32. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1, 2 ( błędnie przez Wykonawcę podano w pyt. Pakiet Nr 1 

poz. 1, 2)– Czy Zamawiający wymaga aby wyceniony Ceftazydym       pochodził od tego 

samego producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i by w praktyce istniała 

możliwość łączenia dawek? 

33. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie 

obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów 

podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT 

(pkt. 10) ? 

34. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt. 14: 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, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto 

niedostarczonej partii towaru, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu 

okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

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 

W zakresie dostaw zwykłych naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) 

poprzedzone będzie propozycja Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar 

pozbawiony wad w terminie do…(maksymalnie 3 dni robocze) dni roboczych. 

35. Dotyczy Pakietu  Nr 30 - Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga preparatu na 

bazie dichlorowodorku oktenidyny. 

36. Dotyczy pkt. 7 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” SIWZ- Skoro Zamawiający 

przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie 

przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie 
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apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności 

zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym 

produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone 

do obrotu. W związku z powyższym  prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności 

przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy. 

37. Dotyczy pkt. 14 ust. b) Rozdział XV „Ogólne warunki umowy”  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. 

38. Dotyczy pkt. 15 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” SIWZ- Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na zmianę zapisów ogólnych warunków umowy poprzez zapis o ewentualnej karze za 

odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części 

przedmiotu umowy? 

39.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 przesadzać o 

nieważności zapisów z pkt. 19 ogólnych warunków umowy (Rozdz. XV SIWZ). Czy z 

związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 

40. Dotyczy pkt 21 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy”  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”. 

41. Dotyczy pkt. 21 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” 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. 

42. Dotyczy pkt. 25 ppkt b, ppkt h Rozdział XV „Ogólne warunki umowy”  SIWZ- 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 stratą 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. 

43. Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści opakowane w butelkę stojącą z 

dwoma otwieranymi niezależnie identycznymi i sterylnymi portami lub z dwoma 

membranami z oznakowanym miejscem do infuzji i iniekcji, zapewniającymi szczelne 

połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. 

Opakowanie samoopróżniające się wykonane z polietylenu lub polipropylenu nie zawierające 

PCV? 

44. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści roztwór aminokwasów o nazwie 

handlowej Vamin 14 – Electrolyte Free? 

45. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety 

spełniającej wymagania opisane w SIWZ o osmolarności 330 mOsm/l.? 
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46. Dotyczy pkt. 1 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” SIWZ- Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na wprowadzenie    zapisu o obowiązku potwierdzania faxem zamówień składanych 

telefonicznie? 

47. Dotyczy pkt. 7 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy”  SIWZ – 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) 

48.  Dotyczy pkt. 19 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” SIWZ – Czy Zamawiający 

wyrazi zgode na usuniecie zapisu „Zamawiający każdorazowo naliczy karę umowną w 

wysokości 1000 złotych za niezrealizowane przez wykonawcę zamówienie” bądź 

zmniejszenie wysokości kary, Wykonawca jest bowiem zobowiązany na pokrycie różnicy 

zakupu? 

49. Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 11- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu  

Benzyna 1000 ml, pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty cenowej? 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1  
Zamawiający w Pakiecie Nr 19 poz. 2 dopuszcza także możliwość zaoferowania produktu w 

opakowaniu typu fiolka. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 2 

Zamawiający w Pakiecie Nr 27 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu Citra-

Lock™S   

( cytrynian sodu) w stężeniu 46,7 % w postaci ampułko-strzykawki x 2,5 ml. 

Ad. 3 

Zamawiający nie wyraża zgody w Pakietu Nr 27, poz. 1 na zaoferowanie opakowania typu Twin 

Pack, które zawiera dwie ampułko-strzykawki x 2,5 ml zamknięte aseptycznie papier-folia w 

ilości 120 sztuk w kartonie z przeliczeniem ilości czyli 400 zestawów typu Twin Pack. 

Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 4 

Zamawiający w Pakiecie  Nr 22 poz. 7 i 8 (Meropenemum 500 i 1000 mg proszek do 

sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, fiolka) dopuszcza ale nie wymaga, aby 

meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów bakteriemią, która 

występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu 

Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie  płuc, w tym szpitalne 

tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, 

powikłanie zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i 

poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon 

mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewane jest o taki związek. 

Ad. 5 

Zamawiający w Pakiecie Nr 22 poz. 7 i 8 ( Meropenemum 500 i 1000 mg proszek do 

sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, fiolka) dopuszcza ale nie wymaga, aby 

trwałość  roztworu preparatu meropenemum po przygotowaniu wyniosła ponad 1 godzinę. 

Ad. 6 

Zamawiający w Pakiecie Nr 15 poz. 1 i 2 dopuszcza ale nie wymaga, aby Ceftazydimum 

zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godziny w temperaturze 2 – 8
0
C. 

 



6 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 
    www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                  Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

 

Ad. 7 

Zamawiający w Pakiecie Nr 15 poz. 1 i 2 dopuszcza ale nie wymaga, aby Ceftazydimum 

pochodził od tego samego producenta. 

Ad. 8 

Zamawiający w Pakiecie Nr 32 poz. 29 wyraża zgodę na zaoferowanie żelu o pojemności 30 g w 

ilości 84 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad.9 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na wydłużenie czasu dostawy do 

godziny 14. 

Ad. 10 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający pozostawia  możliwość składania 

zamówień w formie telefonicznej w sytuacjach wyjątkowych tj. braku możliwości złożenia 

zamówienia faksem lub pocztą elektroniczną. Zamawiający informuje, że wszelkie zamówienia 

do firmy, która zadała pytanie składane są środkami komunikacji elektronicznej. 

Ad. 11 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.12 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 13 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.14 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 15 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 16 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 17 

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. Zamawiający wymaga zadania pytania do odpowiedniej pozycji, jeśli Wykonawca 

zamierza zaoferować inną wielkość opakowania. 

Ad. 18 

Zamawiający odpowie na pytanie Wykonawcy dotyczące konkretnej pozycji w przypadku 

zamiennego wyceniania: zamiast tabletek – kapsułki ( w tym twarde i elastyczne) lub drażetki,  

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

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

zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane, 

zamiast (tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek – twardych, elastycznych) o powolnym 

uwalnianiu ( tabletki, tabletki powlekane lub kapsułki twarde, elastyczne) – o zmodyfikowanym 

uwalnianiu. 

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

tabletki powlekane i odwrotnie pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ odnośnie składu 

chemicznego i dawki. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 

Ad. 19 

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

odwrotnie. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 
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Ad. 20 

Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod pakietem dla pozycji, dla których 

występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży, 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 leku wycenionego lub równoważnego, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zakupu wycenionego leku lub równoważnego w cenie podanej w ofercie. 

Ad. 21 

Zamawiający w Pakiecie Nr 24 poz. 20 nie wyraza zgody na zaoferowanie preparatu Makrogol 

74 g x 48 saszetek. 

Ad. 22 

Zamawiający w Pakiecie Nr 32 poz. 29 wyraża zgodę na zaoferowanie żelu o pojemności 30 g w 

ilości 84 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 23 

Zamawiający w Pakiecie Nr 32 poz. 63 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 24 

Zamawiający w Pakiecie Nr 32 poz. 63 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 25 

Zamawiający w Pakiecie Nr 32 poz. 38 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga „Lactobacillus 

rhamnosus, minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus, proszek do sporządzania 

zawiesiny doustnej (rejestracja – produkt leczniczy), saszetki’’. 

Ad. 26 

Zamawiający w Pakiecie Nr 32 poz. 69 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga „ Saccharomyces 

boulardii 250 mg x 20 kaps. (lub x 10 kaps. z odpowiednim przeliczeniem) (wymagana 

rejestracja jako produkt leczniczy)”. 

Ad. 27 

Zamawiający w Pakiecie Nr 26 wyraża zgodę na zaoferowanie Immunoglobulinom humanum 

2,5 g x 1 fiolka roztwór do infuzji dla poz. 1 oraz Immunoglobulinom Humanum 5g x 1 fiolka 

roztwór do infuzji dla poz 2. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 28 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wielkości opakowań podanych w formularzy 

cenowym. Zamawiający odpowie na pytania dotyczące konkretnych pozycji.  

Ad. 29 

Zamawiający w Pakiecie Nr 26 poz. 1 i 2 dopuszcza także możliwość zaoferowania produktu 

leczniczego Flebogamma DIF 5% roztwór do infuzji, w której co najmniej 97 % stanowi IgG, a 

zawartość frakcji IgA jest znacznie poniżej 50 µg/ml, w dawkach 2,5 g dla pozycji I oraz 5 g dla 

pozycji 2. 

Ad. 30 

Zamawiający w Pakiecie  Nr 31 poz. 3 i 4 dopuszcza ale nie wymaga, aby Antytrombina III 500 

I.U. i 1000 j.m. posiadała wskazania we wrodzonych i nabytych niedoborach antytrombiny III 

oraz posiadała zestaw do sporządzania i podania roztworu. 

Ad.31 

Zamawiający w Pakiecie Nr 15 poz. 1 i 2 dopuszcza ale nie wymaga, aby Ceftazydimum 

zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godziny w temperaturze 2 – 8
0
C. 

Ad.32 

Zamawiający w Pakiecie Nr 15 poz. 1 i 2 dopuszcza ale nie wymaga, aby Ceftazydimum 

pochodził od tego samego producenta. 
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Ad. 33 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału 

XV SIWZ -  „Ogólne warunki umowy”. 

Ad. 34 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału 

XV SIWZ - „ Ogólne warunki umowy”. 

Ad. 35  

Zamawiający w Pakiecie Nr 30 podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający dopuszcza także 

zaoferowanie produktu na bazie dichlorowodorku oktenidyny pod warunkiem spełnienia 

wymagań SIWZ, w tym że oferowany produkt jest produktem leczniczym. 

Ad. 36 – Ad. 38 

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. 39 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału 

XIV SIWZ – „ Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie 

zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych. W Formularzu Cenowym Zamawiający określił planowane ilości przedmiotu 

zamówienia na okres 12 m-cy. Ze względu na specyfikę naszego Szpitala nie jesteśmy w stanie 

przewidzieć struktury wykorzystywanych produktów, ponieważ zapotrzebowanie na 

poszczególne pozycje produktów uzależnione jest od liczby pacjentów i zaoferowanego procesu 

leczenia . 

Ad. 40 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie pkt. 21 Rozdział XV –„Ogólne warunki 

umowy”. 

Ad. 41 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie pkt. 21 Rozdział XV –„Ogólne warunki 

umowy”. 

Ad. 42 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie Rozdziału XIV pkt. 25 ppkt b) i ppkt h). W 

przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy  i braku 

możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej, Zamawiający nie wyraża 

zgody na sprzedaż w cenie zbliżonej do ceny rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z 

umowy bez konieczności ponoszenia kar przez Wykonawcę.  

Ad. 43 

Zamawiający w Pakiecie Nr 38 poz. 12 dopuszcza także NATRIUM CHLORATUM opakowane 

w butelkę stojącą z dwoma otwieranymi niezależnie identycznymi i sterylnymi portami lub z 

dwoma membranami  z oznakowanym miejscem do infuzji i iniekcji, zapewniającymi szczelne 

połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie 

samoopróżniające się wykonane z polietylenu lub polipropylenu, nie zawierające PCV. Pozostałe 

wymagana zgodnie z SIWZ. 

Ad. 44 

Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz. 3 nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu Vamin 14 – 

Electrolyte Free. 

Ad. 45  

Zamawiający w Pakiecie Nr 13 poz. 6 dopuszcza także zaoferowanie diety o osmolarności do 

330 mOsm/l spełniającej pozostałe wymagania SIWZ. 
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Ad. 46 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie punktu 1 Ogólne warunki umowy. 

Ad. 47 

Zamawiający w Pakiecie Nr 13 wyraża zgodę na zaoferowanie produktów do żywienia 

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

ważności dla danego produktu. 

Ad. 48 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie pkt. 19  Rozdział XV – „ Ogólne warunki 

umowy” 

Ad. 49 

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 11 z Pakietu Nr 36. 
 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


