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Znak: AE/ZP-27-05/17                                      Tarnów, 2017-02-20 

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

mleka modyfikowanego, preparatów mleko-zastępczych płynnych, preparatów do żywienia 

pozajelitowego i gazów medycznych dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w 

Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 
 
1. Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gąbki w rozmiarze     

70 x 50 x 1 mm. 
2. Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 2 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gąbki w rozmiarze 

70 x 50 x 10 mm. 
3. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 40, poz. 41 – Czy w pakiecie Nr 7 poz. 40 i 41 (Budesonidum 

0,25  i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji a 2 ml x 20 poj.) Zamawiający wymaga 
produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu 
kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 40, poz. 41 – Czy Zamawiający w pakiecie Nr 7 poz. 40 i 41           
(Budesonidum 0,25  i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji a 2 ml x 20 poj.) wymaga, aby leki 
o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego 
producenta ? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 246 – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 7 – Leki, w poz. 246 
dotyczącej „Saccharomyces boulardii 250 mg x 20 kaps., nie zawierających laktozy” 
dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 
kapsułek producenta Novascon Pharmaceuticals?  

6.  Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 57 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie Nr 5 w pozycji 
57 – (Heparinum natricum 250-300 j.m./g krem lub żel a  20-35 g), na dopuszczenie leku: 
Lioton 1000, 8,5 mg (1000 IU)g, żel, w ilości 400op posiadającego takie same wskazania do 
stosowania jak Heparinum Natricum 250-300 j.m./g krem lub żel a 20-35 g? Skład 
Jakościowy i ilościowy: 1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 IU) heparyny sodowej (Heparinum 
natricum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i 
propylu parahydroksybenzoesan.  Postać farmaceutyczna: Żel Wskazania do stosowania, 
leczenie wspomagające: - w chorobach żył powierzchownych takich, jak: zapalenia żył, 
zakrzepowym zapaleniu żył, żylakach kończyn dolnych; - w krwiakach podskórnych, 
stłuczeniach, obrzękach. 

7. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 57 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu 
Lioton 1000, w opakowaniach 30 mg, 50 mg lub 100 mg? 

8.  Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 42 – Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 – Leki, pozycja 42 
wyrazi    zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Simeticonum 100mg/1ml 30ml w 
ilości 50op posiadającego takie same właściwości i zastosowanie co Dimethicone 980mg/g 
krople a  5 g? 

9.  Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 84 – Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 – Leki, pozycja 84 
wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Simeticonum 0,04 g opakowanie 
100 kaps. w ilości 180op  posiadającego takie same właściwości i zastosowanie co 
Dimethicone 50mg x 100 kaps? 
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10. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27 – Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian 
sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko- strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (objętość łączna 
6ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej 
czystości chemicznej brak działań niepożądanych do przepłukiwania dostępu naczyniowego 
zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz  przeciwbakteryjne 
potwierdzone klinicznie. Nr kat.: 38543-1. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie 
ampułko- strzykawki aseptycznie zamknięte papier-folia 100 sztuk w opakowaniu z 
przeliczeniem zamawianej ilości. 

11. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 1ml cytrynianu 
sodu w stężeniu 4% ze względu na większą łączna objętość ampułko-strzykawek, która 
wynosi 6ml? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27 - Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 
0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml (objętość 5ml) 
stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej 
czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne 
rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. 
Opakowanie zawiera dwie ampułko- strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk 
z przeliczeniem zamawianej ilości. Nr kat.: 3255. 

13. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 27 z 
Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet? 

14.  Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 2 – Czy Zamawiający dla wskazanego w poz. 2 pak. 16 
“Modyfikowane mleko początkowe dla zdrowych noworodków i niemowląt od urodzenia, 
całkowicie zaspakajające potrzeby żywieniowe niemowlęcia do 4 miesiąca życia – sterylne, 
gotowe do spożycia, opakowanie 50-60ml” wyrazi zgodę na wycenę odpowiadającego 
opisowi mleka NAN OptiPro Plus 1, które występuje w pojemności 70ml? 

15. Dotyczy Pakietu Nr 16 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji: 1, 2, 3, 4         
i 5 z danego pakietu? 

16.  Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27– Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian 
sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock 
skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, 
stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego 
ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), zastosowanie środków trombolitycznych jako 
skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27 – Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 20 szt. w 
kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości? 

18. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 32, Pakietu Nr 5 poz. 68, Pakietu Nr 7 poz. 125 - Czy 
Zamawiający w Pakiecie Nr 2-Leki, w poz. 32, w Pakiecie Nr 5- Leki i suplementy diety, w 
poz. 68, oraz w Pakiecie Nr 7- Leki, w poz. 125 dopuszcza możliwość zaoferowania 
preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x 
15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta Novascon 
Pharmaceuticals? 

19.  Dotyczy Pakietu Nr 25 – Czy Zamawiający w Pakiecie 25 wymaga wyceny 10 op. 
Milrinonum (…) 1mg/ml x 10 amp.a 10 ml, czy 10 ampułek Milrinonum (…) 1mg/ml?  

20. Dotyczy Ogólne Warunki Umowy - Czy Zamawiający w pkt. 1.1.1. wydłuży godziny pracy 
apteki do godziny 15.00?  

21. Dotyczy Ogólne Warunki Umowy – Czy Zamawiający w pkt. 2 zrezygnuje z wymogu 
każdorazowego dostarczania wydruków temperatur? Zakłada się, że dostawy odbywają się 
zgodnie z DPD i każdorazowe potwierdzanie tego faktu nie jest niezbędne. W kolejnych 
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punktach umowy (pkt. 10-12) Wykonawca składa wszak oświadczenie lub zapewnia (pkt. 
19), że warunki transportu są zgodne z wymaganiami. 

22. Dotyczy Ogólne Warunki Umowy – Czy Zamawiający wykreśli zapis pkt. 2 tiret drugie? 
23. Dotyczy Ogólne Warunki Umowy, pkt. 27a – Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary 

umownej określonej w pkt. 27a  z 0,5% do wartości max. 0,2%? 
24. Dotyczy Ogólne Warunki Umowy, pkt. 27b – Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary 

umownej określonej w pkt. 27b  z 0,5% do wartości max. 0,2%? 
25. Dotyczy Ogólne Warunki Umowy, pkt. 27c – Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary 

umownej określonej w pkt. 27.c  z 0,5% do wartości max. 0,2%? 
26. Dotyczy Ogólne Warunki Umowy, pkt. 28 – Czy Zamawiający w par. 28 wykreśli zapisy 

dotyczące jednostronnych rozstrzygnięć, odmów i decyzji Zamawiającego w zakresie jakości 
towarów? Proces tam opisany jest w istocie zgłoszeniem reklamacji, zatem powinien 
przebiegać  zgodnie z KC przy udziale sprzedającego (Wykonawcy). 

27. Dotyczy Ogólne Warunki Umowy, pkt. 28 – Czy Zamawiający w pkt. 28 zamiast kary 
kwotowej 1000zł wprowadzi karę procentową, np. 0,2% wartości dostawy? Obecny zapis 
grozi Wykonawcy znaczącą stratą, a kara jest rażąco wygórowana.  Wykonawca zwraca 
uwagę, że zobowiązany jest także pokryć różnicę w cenie, zatem dodatkowa kwota 1000 zł 
jest trudna do uzasadnienia. 

28. Dotyczy Ogólne Warunki Umowy, pkt. 29 – Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary 
umownej określonej w pkt. 29 z 20% do wartości max. 5%? 

29. Dotyczy Ogólne Warunki Umowy, pkt. 30 – Czy Zamawiający w pkt. 30 wpisze jako 
termin płatności 30 dni? 

30. Dotyczy Ogólne Warunki Umowy, pkt. 33 – Czy w punkcie 33 umowy mowa jest o 
przesunięciach pomiędzy poszczególnymi pakietami oferowanymi przez Wykonawcę, czy o 
zmianie zamawianych produktów co do tożsamości? W tym drugim przypadku Wykonawca 
wnosi o skreślenie punktu 33. 

31. Dotyczy Pakietu Nr 34 – 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. 

32. Dotyczy Pakietu Nr 35 – Proszę o potwierdzenie sposobu podawania mieszanki 50% tlen 
medyczny /50% podtlenek azotu medyczny. Czy gaz jest stosowany w położnictwie, poprzez 
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zawór dozujący (tzw. zawór na żądanie), a pacjentka oddycha/inhaluje gaz podczas 
skurczów? 

33. Dotyczy Pakietu Nr 35 – Jeżeli odpowiedź na poprzednie brzmi TAK, to czy Zamawiający 
wymaga zaoferowania produktu leczniczego, mieszanki 50% tlen medyczny/50% podtlenek 
azotu medyczny, który posiada wskazania do stosowania w położnictwie oraz posiada 
określony sposób podawania w położnictwie zawarte w Karcie Charakterystyki Produktu 
Leczniczego (punkt 4.1 Wskazania do stosowania i punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podania, 

która zostanie dołączona do oferty? 
34. Dotyczy Pakietu Nr 35 – 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 kartą produktu 
lub oświadczeniem producenta? 

35. Dotyczy Pakietu Nr 35 – Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, 
Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu dozującego z zaworem wydechowym, 
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. 
 „- strefa bezdotykowa – obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za 

pośrednictwem rąk personelu, pacjentów oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem 

(m.in. podłogi, ściany, okna); ryzyko kontaminacji tych obszarów jest niewielkie oraz 

przeniesienia na pacjenta znajdującego się na powierzchni ewentualnego zanieczyszczenia”.  
36. Dotyczy Pakietu Nr 35 – Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, 

Zamawiający wymaga zaworu dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. strefę bezdotykową, 
ale istnieje możliwość dezynfekcji lub sterylizacji zaworu w przypadku podejrzenia jego 
kontaminacji, zgodnie z Procedurą dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem 

organicznym?  
37. Dotyczy Pakietu Nr 35 – 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.  
„- strefa dotykowa -  obejmuje wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent i personel 

kontaktują się często, ale które nie zostały skażone biologicznym materiałem ludzkim; z 

uwagi na częsty kontakt za pośrednictwem rąk lub sprzętu medycznego ryzyko kontaminacji 

tych obszarów jest duże oraz przeniesienie znajdującego się na tych powierzchniach 

zanieczyszczenia na każdą kontaktującą się z nimi osobę (m.in. klamki, uchwyty, kontakty, 

słuchawki telefoniczne, poręcze krzeseł, blaty robocze, strefa wokół umywalki”. 

38. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 246 – Prosimy o dopuszczenie równoważnego preparatu 
probiotycznego o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym 
specjalnego przeznaczenia medycznego, również występującym w postaci kapsułek i z takim 
samym stężeniem probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii (250 mg) jak podano w 
SIWZ. Preparat nie zawiera laktozy. 

39. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 32, i Pakietu Nr 5 poz. 68 – Prosimy o dopuszczenie 
równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie LactoDr. będącego dietetycznym 
środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w postaci 
kapsułek (opakowanie x 30 kaps – po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań), 
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przeznaczonego do stosowania niezależnie od wieku pacjentów, zawierającego w swoim 
składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych 
Lactobacillus rhamnosus GG w aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kaps. Oferowane kapsułki 
mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej ilości płynów i 
przygotowywana do spożywania w formie zawiesiny doustnej. 

40. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 125 – Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego preparatu 
probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego dietetycznym środkiem spożywczym 
specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej samej postaci jak podano w 
SIWZ, przeznaczonego do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającego w 
swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii 
probiotycznych Lactobacillus rhamnosus oraz Lactobacillus helveticus w takim samym 
stosunku ilościowym jak w produkcie wymienionym w SIWZ i w identycznym łącznym 
stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę. 

41. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2 – Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaoferowali 
ampułki Kalium Chloratum 15% w plastikowych nietłukących opakowaniach typu ampułki 
w systemie bezigłowym z końcówką luer lock pasujące do wszystkich typów strzykawek 
zarówno zwykłych jak  i luer lock. 

42. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1 i 2 – Czy ze względu na stosowanie przez oddziały różnych 
linii do infuzji Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowany w pakiecie 17  produkt 
leczniczy Ciprofloxacinum zgodnie z zaleceniem producenta i Charakterystyką Produktu 
Leczniczego mógł być podawany przez każdy rodzaj linii niezależnie od rodzaju igły jedno- 
czy dwukanałowej?  

43. Dotyczy Ogólne Warunki Umowy, pkt. 28 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie 
zapisu „Zamawiający każdorazowo naliczy karę umowna w wysokości 1000 złotych za 
niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie” bądź zmniejszenie wysokości kary? 

 

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

Ad. 1 

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 26 poz.1 gąbki w rozmiarze 
70x50x1mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 2  

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 26 poz.2 gąbki w rozmiarze 
70x50x10mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 3 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 40 i poz. 
41 (Budesonidum 0,25  i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji a 2 ml x 20 poj.) produktu, po 
którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od 
rozpoczęcia leczenia. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 4 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane w Pakiecie Nr 7 poz. 40 i 
poz. 41 (Budesonidum 0,25  i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji a 2 ml x 20 poj.) leki o tej 
samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego 
producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 5 

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 246 preparatu o nazwie 
handlowej Floractin Enteric x 15 kaps. z odpowiednim przeliczeniem tj. 54 opakowania po 15 
kapsułek (uwzględniając zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę). 
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Ad. 6 i Ad. 7 

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 57 dopuszcza również zaoferowanie leku Lioton 1000,               
8,5 mg (1000 IU)/g, żel w opakowaniach 30g lub 50g w ilości 400 opakowań jednostkowych. 
Ad. 8 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 42 preparatu Simeticonum 
100mg/ml 30 ml. Opisany w pytaniu przez Wykonawcę preparat jest przedmiotem innego 
postępowania przetargowego. 
Ad. 9 

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 84 podtrzymuje wymagania SIWZ i nie wyraża zgody na 
zaoferowanie preparatu Simeticonum 0,04g 100 kapsułek.  
Ad. 10   

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 27 produktu Citra-Flow™ 
(cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (objętość 
łączna 6ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o 
wysokiej czystości chemicznej brak działań niepożądanych do przepłukiwania dostępu 
naczyniowego zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz  
przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Nr kat.: 38543-1. Opakowanie typu Twin Pack 
zawiera dwie ampułko- strzykawki aseptycznie zamknięte papier-folia 100 sztuk w opakowaniu 
z przeliczeniem zamawianej ilości. Wymagania zgodnie z SIWZ 
Ad. 11 
Zamawiający nie wyraża zgody w Pakiecie Nr 2 poz.27 na wycenę 1 ml cytrynianu sodu w 
stężeniu 4 %. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 12 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 27 produktu Praxi-Flow™ 
Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml (objętość 
5ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej 
czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie 
przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie 
ampułko-strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk z przeliczeniem zamawianej 
ilości. Nr kat.: 3255. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 13 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 27 z Pakietu Nr 2. 
Ad. 14 

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 16 poz.2 mleka NAN OptiPro Plus 
1 o pojemności 70 ml w ilości 900 butelek/sztuk. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 15 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 16 pozycji 1, 2, 3, 4, 5. 
Ad. 16 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 27 produktu Citra-Lock™ 
(cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5 ml z systemem Luer Slip, Luer 
lock. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 17 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 27 produktu pakowanego 
po 20 szt. w kartonie. 
Ad. 18 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 32, Pakiecie Nr 5 poz. 68 
oraz Pakiecie Nr 7 poz. 125 preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek oraz Floractin 
Box x 300 ( 20 blistrów x 15 kapsułek). Wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Ad. 19 

Zamawiający w Pakiecie Nr 25 wymaga, zgodnie z zapisem SIWZ, zaoferowania 10 ampułek 
Milrinomu koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1mg/ml a' 10ml. 
Ad. 20 – Ad. 28 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach 
Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.  
Ad. 29 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału 
XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. Zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.IV.1 Formularza 
Ofertowego Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania terminu zapłaty nie krótszego niż 30 
dni od dnia wystawienia faktury. Zaoferowany przez Wykonawcę w pkt.IV.1 Formularza 
Ofertowego termin zapłaty, w przypadku wyboru oferty tego Wykonawcy, zostanie wpisany do 
zawartej z nim umowy.   
Ad. 30 

Zgodnie z zapisem zawartym w pkt.XV.33 SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian w obrębie asortymentu w ramach ustalonej wartości zamówienia w 
zależności od potrzeb Szpitala. Zamawiający informuje, że ewentualne wprowadzenie zmian 
będzie obejmowało przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami zaoferowanego 
asortymentu w danym zamówieniu czyli w pakiecie. 
Ad. 31 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie Pakietu Nr 34. Zamawiający w Pakiecie Nr 
34 nie wymaga, ale dopuszcza również 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.32 

Zamawiający zaoferowaną w Pakiecie nr 35 mieszaninę gazów tlen/podtlenek azotu 50/50 
zamierza stosować również w położnictwie.  
Ad.33 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie Pakietu 35. Zgodnie z zapisem pkt.IV.1.4.4.1 
SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złożył 
oświadczenie, iż posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany w Pakiecie Nr 35 
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poz.1 asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. 
Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2016r. poz. 2142 z póź.zm), które przedłoży Zamawiającemu na 
każde żądanie. Tym samym Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w Pakiecie Nr 35 poz.1 
asortyment był produktem leczniczym, a co za tym idzie posiadał Charakterystykę Produktu 
Leczniczego zdefiniowaną w postanowieniach ww. ustawy. 
Ad.34 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 35 poz.5 
ustników jednorazowych z filtrem, będących standardowymi, ogólnodostępnymi wyrobami 
medycznymi o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej 
niż 99,999%. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wymaga, aby powyższa skuteczność 
filtracji bakteryjnej i wirusowej była potwierdzona kartą produktu lub oświadczeniem 
producenta. 
Ad.35 

Zamawiający w Pakiecie Nr 35 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ. 
Ad.36 

Zamawiający w Pakiecie Nr 35 poz. 2 zgodnie z zapisem SIWZ wymaga zaoferowania: „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.37 

Zamawiający w Pakiecie Nr 35 poz. 2 zgodnie z zapisem SIWZ wymaga zaoferowania: 
„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.38 

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 246 preparatu 
probiotycznego o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego 
przeznaczenia medycznego, występującego również w postaci kapsułek, ze stężeniem 
probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii 250 mg. Preparat zgodnie z SIWZ nie może 
zawierać laktozy. 
Ad.39 

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 32 i w Pakiecie Nr 5 poz. 68 nie wyraża zgody na 
zaoferowanie preparatu LactoDr. będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego 
przeznaczenia medycznego. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad.40 

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 125 nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu ProbioDr. 
będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. 
Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad.41 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 2 ampułek 
Kalium Chloratum 15% w plastikowych nietłukących opakowaniach typu ampułki w systemie 
bezigłowym z końcówką luer lock pasujące do wszystkich typów strzykawek zarówno zwykłych 
jak  i luer lock. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad.42 

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

produkt leczniczy Ciprofloxacinum zgodnie z zaleceniem producenta i Charakterystyką Produktu 
Leczniczego mógł być podawany przez każdy rodzaj linii niezależnie od rodzaju igły jedno- czy 
dwukanałowej. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Ad.43 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału 
XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.  
 
Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z  2015 poz. 2164 z póź.zm.), wprowadza zmiany w treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
1/ W pkt.IV.1.4 .4 SIWZ dodaje ppkt.1.4.1.6 – 1.4.1.10 o treści: 

„1.4.1.6 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

1.4.1.7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

1.4.1.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym 
przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy. 

1.4.1.9. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt.7 ustawy. 

1.4.1.10. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716).” 

 
W związku z wyżej dokonaną zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art.38 ust. 4 i 4a  oraz 
art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i 
otwarcia ofert na:  
- składanie ofert do dnia 16.03.2017r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 16.03.2017r. godz. 11:00  

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
punkcie III.11, IV.1.4.1, V, X.1, XI.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 
 
 
 
 
 
 


