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Znak: AE/ZP-27-39/18                                                   Tarnów, 12-06-2018 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy leków, 

preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia medycznego, substancji recepturowych, kontrastów, płynów 

infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników, preparatów do oczyszczania 

i nawilżania przewlekłych ran oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków błon 

śluzowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1. Czy Zamawiający, w pakiecie 17 pozycja 1, wymaga aby, 

Cefazolin 1g zgodnie z ChPL produktu leczniczego posiadał rejestrację do przechowywania także 

w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2 i 3.  Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 17 pozycja 2 i 3, aby 

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

3. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1 i 2. Czy, w pakiecie 17 pozycja 1 i 2, Zamawiający wymaga, dla 

uniknięcia możliwych interakcji przy mieszaniu różnych dawek, aby Wykonawca zobowiązany 

był zaproponować leki pochodzące od jednego producenta? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt cytrynian 

sodu w stężeniu 46,7% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock 

stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego o działaniu 

przeciwzakrzepowym oraz przeciwbakteryjnym? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 20 szt. 

w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 27. Czy zamawiający w Pakiecie nr 27  zdaje sobie sprawę, że poprzez opis 

przedmiotu zamówienia  jako: „Sevofluranum 250 ml (opakowanie=1 butelka/flakon) z 

zawartością wody od 0,03-0,1% oraz z systemem napełniania. Każda butelka/flakon wyposażona 

w adapter do połączenia z parownikiem.” wskazuje tylko na jednego producenta: Firmę Abbvie 

(dawniej Abbott Laboratories Poland) i jej produkt SEVORANE gdyż cechy opakowania i 

produktu wymienione przez zamawiającego w SIWZ spełnia tylko ten jeden produkt? - co narusza 

zasady uczciwej konkurencji Wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do 

Pakietu nr 39, poz 2 –  produktu równoważnego terapeutycznie (z bezpiecznym dla personelu 

medycznego system napełniania parowników „Draeger Fill”) - Sevoflurane Baxter,  wraz z 

bezpłatną dzierżawą kompatybilnych z nim parowników w ilości wymaganej przez 

zamawiającego? Uzasadniając nasze zapytanie o dopuszczenie do zaoferowania naszego 

równoważnego preparatu Sevoflurane Baxter 250ml, podkreślamy, że posiada on identyczne 

wskazania.  Zawartość wody poniżej 0,03% w naszym preparacie wynika z innego rodzaju 

opakowania tj. butelka aluminiowa, która jest pozbawiona cech kwasu Lewisa, który mógłby 

powodować rozpad sevofluranu. Jednocześnie chcemy się powołać na zapis w Farmakopei 

Stanów Zjednoczonych: „Wymagania dotyczące zawartości wody zostały zmienione, ponieważ 

sewofluran powinien zawierać śladowe ilości wody w celu zapobiegania rozkładowi produktu 

podczas przechowywania w pojemnikach szklanych. Jeżeli produkt pakowany jest do pojemników 

nie zawierających  szkła, lub pojemników nie posiadających miejsc kwasowych Lewisa, nie ma 

potrzeby obecności wody”¹ „Sevoflurane Baxter posiada zawartość wody nie większą, niż 130 

ppm i wykazano, że jest stabilny. Nie obserwowano tworzenia fluorowodoru ani innych 

produktów rozpadu sewofluranu w warunkach normalnego lub przyśpieszonego badania 

stabilności”²  
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1. Pharmacopea Forum Volume 26, Number3, page 739 May-June 2000.  

2. Data on file at Baxter Healthcare.  

Obecne określenie przedmiotu zamówienia nie daje możliwości zastosowania leków 

równoważnych, posiadających identyczne wskazania, co stanowi o naruszeniu generalnych zasad 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, określonych w art. 7 ust.1 Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, który obliguje Zamawiającego do 

przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia w  oparciu o te właśnie zasady. Opis 

przedmiotu zamówienia dokonany przez Zamawiającego w przywołanym wyżej pakiecie narusza 

także art. 29 ust. 2, który nakazuje by nie opisywać go w taki sposób, który ograniczałby uczciwą 

konkurencję. 

W przypadku  negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie 

merytoryczne. 

7. 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)? 

8. 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 powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym 

uwalnianiu?  

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek zamiast fiolek i 

odwrotnie? 

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

występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży ? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz.18 oraz Pakietu Nr 26 poz.14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

wydzielenie z pakietu: 

- nr 18 poz. 18 ze względu na brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika ? 

- nr 26 poz. 14 ze względu na brak dostępności ? Dostępny zamiennik ma pojemność 

100ml ? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz.21. Czy Zamawiający dopuszcza  w pakiecie nr 18 poz. 21 wycenę 

preparatu Makrogol  74 g  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? W 

przypadku prawidłowej odpowiedzi, prosimy o określenie prawidłowej ilości opakowań, jaką 

należy wycenić. 

13. Dotyczy Pakietu Nr 26 poz.73. Czy zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 26 poz. 73 był 

preparat Makrogol 74 g x 4 saszetki (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest 

rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w 

rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w Programie 

Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego 

(http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie), którego oferta cenowa jest korzystna dla 

zamawiającego? 

14. Dotyczy Pakietu Nr 26 poz.73. Czy zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 26 poz. 73 był 

preparat Makrogol (74 g x 4 saszetki, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z 

SIWZ? 
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15. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 22 

poz. 1 w celu złożenia korzystniejszej oferty cenowej ? 

16. Dotyczy pkt.XV.2 SIWZ – Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający wykreśli zapis pkt.XV.2, 

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

że dostawy wykonywane są zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną (vide XV.11), bez 

konieczności weryfikacji warunków przy każdej dostawie.  

17. Dotyczy pkt.XV.20 SIWZ – Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający w pkt. XV.20 wykreśli 

zapis o kwotowej karze umownej 1000zł i wprowadzi w to miejsce wartość procentową, np. 0,2%?   

18. Dotyczy pkt.XV.20 SIWZ – Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający w pkt. XV.20 wykreśli 

zapisy po jednostronnej odmowie przyjęcia towaru („anulowaniu zamówienia”) niezgodnej pod 

względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości? Zapis te są niczym innym, jak 

zgłoszeniem reklamacji, zatem wówczas zastosowanie winien mieć tryb wynikający w KC, to jest 

z udziałem Wykonawcy, który winien mieć prawo ustosunkowania się do reklamacji.   

19. Dotyczy pkt.XV SIWZ – Ogólne warunki umowy. Czy zamawiający wprowadzi do umowy 

zapisy dotyczące trybu reklamacyjnego? Termin załatwienia reklamacji jest kryterium ofert, 

tymczasem w umowie nigdzie nie zawarto zapisów o trybie załatwienia reklamacji, procedurach z 

tym związanych itp. 

20. Dotyczy pkt.XV.21 SIWZ – Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający zmieni zapis pkt.XV.21 

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

21. Dotyczy pkt.XV.24 SIWZ – Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający w pkt.XV.24  wpisze 

30-dniowy termin zapłaty faktury? Nie jest to kryterium oceny ofert, zatem parametr ten należy 

podać już na etapie SIWZ. Ustawa PZP nie zezwala na „uzgadnianie” takich zapisów po wyborze 

oferty. 

22. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.1. Czy Zamawiający dopuści produkt leczniczy 10% Intralipid w 

opakowaniu typu worek Biofine? 

23. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.3. Czy w związku z zakończeniem produkcji Aminosterilu KE 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego o nazwie handlowej Vamin 18 

EF? 

24. Dotyczy Pakietu Nr 37 poz.11. Czy Zamawiający ma na myśli zaoferowania w Pakiecie 37 

pozycji 11 płynu wieloelektrolitowego, spełniającego najnowsze Polskie Wytyczne 

Okołooperacyjnego Leczenia Płynami opracowane w ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy 

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, według których należy: stosować 

zbilansowane krystaloidy zawierające w swoim składzie wszystkie jony w stosunku zbliżonym do 

zawartości w osoczu tzn Na, Cl, Ca, K, Mg (zawartość jonu chloru poniżej 110mEq/l) oraz 

osmolarnorności w granicach 280-295mosm/l? 

25. Dotyczy Pakietu Nr 37 poz.11. Czy Zamawiający ma na myśli zaoferowania płynu 

wieloelektrolitowego którego bufor nie jest oparty o jony mleczanowe? 

26. Dotyczy pkt.XV.20 SIWZ – Ogólne warunki umowy. 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?  

27. Dotyczy pkt.XV.21 SIWZ – Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zmianę i ustanowi karę umowną w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanego przedmiotu 

umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, 

naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona?  

28. Dotyczy pkt.XV.1 SIWZ – Ogólne warunki umowy. Dotyczy punkt 1 Ogólnych warunków 

umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o obowiązku potwierdzania 

faxem zamówień składanych telefonicznie? Biorąc pod uwagę zapisy w punkcie:  

• 19 podpunkt b. Zamawiający określa karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty brutto zamówionej 

partii towaru w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu  

Wprowadzenie ww. zapisu w umowie uniknie nieporozumień na tym tle.  
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29. Dotyczy pkt.XV.1 SIWZ – Ogólne warunki umowy. Dotyczy punkt 1 Ogólnych warunków 

umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie umowy punktu 1 umowy o zwrot "Jeżeli 

dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w sobotę, bądź poza godzinami pracy apteki dostawa 

nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

30. Dotyczy pkt.XV.19 b) SIWZ – Ogólne warunki umowy. Do punktu 19 ust.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. 

31. Dotyczy pkt.XV.19 c) SIWZ – Ogólne warunki umowy. Do punktu 19 ust.c) 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. 

32. Dotyczy pkt.XV.20 SIWZ – Ogólne warunki umowy. Do treści punktu 20 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."  

33. Dotyczy pkt.XV.20 SIWZ – Ogólne warunki umowy. Do punktu 20 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.  

34. Dotyczy pkt.XV.21 SIWZ – Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zmianę zapisów ogólnych warunków umowy w pkt 21 poprzez zapis o ewentualnej karze za 

odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części 

przedmiotu umowy?  

35. Dotyczy pkt.XV SIWZ – Ogólne warunki 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  pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e 

Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów 

z pkt 25  umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?  

36. Dotyczy pkt.XV.32 c) i h)  SIWZ – Ogólne warunki umowy. 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 32 

ppkt c) i ppkt h) ogólnych warunków umowy - Rozdział XV SIWZ)? 

37. Dotyczy pkt.XV.13 SIWZ – Ogólne warunki umowy. 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? (dot. pkt. 13). 

38. Dotyczy pkt.XV.19, 20 b) i 21 SIWZ – Ogólne warunki umowy. Czy w celu miarkowania kar 

umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 

zapisów pkt. 19, pkt. 20 ppkt. b oraz pkt. 21 : 

      19. 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 

zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, jeżeli towar nie został dostarczony w 

terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po 
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upływie 10 dni zwłoki Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez 

konieczności wyznaczania dodatkowego terminu jej realizacji, z zachowaniem prawa do 

kar umownych, 

c) w przypadku dostaw zwykłych – 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru za 

każdy dzień zwłoki - w przypadku nieusunięcia wad towaru w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej partii towaru. 

20. W przypadku: 

 b) dostarczenia zamówionej partii towaru w trybie na „cito” niezgodnej pod względem 

ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, Zamawiający może dokonać zakupu 

towarów od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym 

niniejszą umową bez konieczności uzyskania jakichkolwiek upoważnień sądowych, a złożenie 

zamówienia przestaje wiązać Zamawiającego - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 

anulowaniu zamówienia. Ponadto Zamawiający nie dokona odbioru wadliwego towaru, o 

którym mowa w pkt. b). W przypadku zakupu od innych Wykonawców Wykonawca 

zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, 

a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u innego Wykonawcy powiększoną o koszty transportu 

naliczone przez innego Wykonawcę, a Zamawiający każdorazowo naliczy karę umowną w 

wysokości 500 złotych za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie, jednak nie więcej 

niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia. W 28 przypadku dwukrotnego 

dokonania przez Zamawiającego zakupu niedostarczonego towaru u innego Wykonawcy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

21. W przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy z winy Wykonawcy Zamawiający  

       naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

39. Dotyczy pkt.XV.19 SIWZ – Ogólne warunki umowy. W celu zapewnienia równego traktowania 

stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o 

wprowadzenie w pkt. 19 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.  

40. Dotyczy Pakietu Nr 27 poz.1. Czy Zamawiający w pakiecie 27 pozycja 1 (sevoflurane) dopuści 

wycenę preparatu Sevoflurane Sojourn firmy Bioton (Piramal) 250ml – płyn wziewny,  z 

nakręcanym konektorem (konektor wielokrotnego użytku - 12 sztuk)? Konektor kompatybilny z 

oferowanymi parownikami, użyczenie i serwis parowników, oraz konektorów wliczony w koszt 

oferty. 

 

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

Ad.1 
Zamawiający w Pakiecie Nr 17 pozycja 1 dopuszcza, ale nie wymaga, aby Cefazolin 1g zgodnie z 

ChPL posiadał rejestrację do przechowywania także w temperaturze pokojowej. Pozostałe wymagania 

zgodnie z SIWZ.  

Ad.2 

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 pozycja 2 i 3 dopuszcza, ale nie wymaga, aby Ceftazydym zachował 

po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godziny w temperaturze 2-8
0
C. Pozostałe wymagania zgodnie z 

SIWZ. 

Ad.3 
Zamawiający w Pakiecie Nr 17 pozycja 1 i 2 dopuszcza, ale nie wymaga, aby zaoferowane leki 

pochodziły od jednego producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.4 

Zamawiający w Pakiecie Nr 21 nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu cytrynian sodu w stężeniu  

46,7% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock. Wymagania zgodnie z 

SIWZ. 
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Ad.5  

Zamawiający w Pakiecie Nr 21 dopuszcza również zaoferowanie produktu pakowanego po 20 szt. w 

kartonie pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ. 

Ad.6  
Zamawiający w Pakiecie Nr 27 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga: „Sevofluranum 250 ml 

(opakowanie = 1 butelka/flakon) z zawartością wody od 0,03-0,1% oraz z systemem napełniania. 

Każda butelka/flakon wyposażona w adapter do połączenia z parownikiem. Wykonawca wraz z 

pierwszą dostawą preparatu dostarczy na czas obowiązywania umowy na zasadzie wliczonego w cenę 

oferty użyczenia parowniki kompatybilne z posiadanymi przez szpital aparatami do znieczulenia w 

ilości 5 szt.”.  

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 27 preparatu z 

zawartością wody poniżej 0,03%. 

Ad.7  

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 niż podaną w SIWZ. 

Ad.8  
Zamawiający odpowie na pytanie Wykonawcy dotyczące konkretnej pozycji w przypadku zamien-

nego wycenienia: 

- kapsułek (w tym twardych i elastycznych) zamiast tabletek i odwrotnie, 

- kapsułek (w tym twardych i elastycznych) zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie, 

- tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie, 

- kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie, 

- (tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek twardych, elastycznych) o zmodyfikowanym 

uwalnianiu zamiast (tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek twardych, elastycznych) 

o powolnym uwalnianiu i odwrotnie. 

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

powlekanych i odwrotnie pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ odnośnie składu chemicznego i 

dawki. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 

Ad.9  
Zamawiający wyraża zgody na wycenę preparatów zamiennie, tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie. 

Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 
Ad.10  

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. Jednocześnie Zamawiający wymaga 

wyceny pozycji, dla których umieszczona jest adnotacja pod pakietem, a w przypadku wznowienia 

produkcji leku wycenionego lub równoważnego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu 

wycenionego leku lub równoważnego w cenie podanej w ofercie. 

Ad.11  

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 18 pozycji 18. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 26 pozycji 14.  

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 26 pozycja 14 zamiennika o 

pojemności 100 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. 3 opakowań pod warunkiem 

spełnienia wymagań SIWZ. 

Ad.12  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 18 poz. 21 preparatu Makrogol 4g. 

Wymagania SIWZ bez zmian.  
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Ad.13  

Zamawiający w Pakiecie Nr 26 poz.73 wymaga: Preparat złożony (Kalii chloridum, Macrogolum, 

Natrii bicarbonas, Natrii chloridum, Natrii sulfas) proszek do sporządzania roztworu doustnego 74g x 

4 saszetki. 

Ad.14  
Zamawiający w Pakiecie Nr 26 poz.73 wymaga: Preparat złożony (Kalii chloridum, Macrogolum, 

Natrii bicarbonas, Natrii chloridum, Natrii sulfas) proszek do sporządzania roztworu doustnego 74g x 

4 saszetki. 

Ad.15  
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 22 pozycji 1. 

Ad.16  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV 

SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. 

Ad.17  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV 

SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. 

Ad.18  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV 

SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. 

Ad.19  

Zamawiający nie wprowadza zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne 

warunki umowy”.  

Ad.20  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV 

SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. 

Ad.21  
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.22  

Zamawiający w Pakiecie Nr 10 poz.1 dopuszcza również zaoferowanie produktu leczniczego 10% 

Intralipid w opakowaniu typu worek Biofine.  

Ad.23  
Zamawiający w Pakiecie Nr 10 poz.3 dopuszcza również zaoferowanie produktu leczniczego o nazwie 

handlowej Vamin 18 EF. 

Ad.24  
Zamawiający w Pakiecie Nr 37 poz. 11 wymaga „Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny 

inj. stojąca butelka polietylenowa lub polipropylenowa 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 a' 500 ml samoopróżniające się, nie zawierające PCV”. 

Ad.25  

Zamawiający w Pakiecie Nr 37 poz. 11 wymaga „Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny 

inj. stojąca butelka polietylenowa lub polipropylenowa 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 a' 500 ml samoopróżniające się, nie zawierające PCV”. 
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Ad.26  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV 

SIWZ –„Ogólne warunki umowy”. 

Ad.27  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV 

SIWZ –„Ogólne warunki umowy”. 

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”. 

Ad.30  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV 

SIWZ –„Ogólne warunki umowy”. 

Ad.31  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV 

SIWZ –„Ogólne warunki umowy”. 

Ad.32  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV 

SIWZ –„Ogólne warunki umowy”. 

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 podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie Rozdziału XV – „Ogólne warunki umowy”. 

Zgodnie z zapisem zawartym w pkt.XV.25 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. W Formularzu Cenowym Zamawiający określił planowane ilości przedmiotu 

zamówienia na okres 12 m-cy. Ze względu na specyfikę Szpitala Zamawiający nie jest w stanie 

przewiedzieć struktury wykorzystywanych produktów, ponieważ zapotrzebowanie na poszczególne 

pozycje produktów uzależnione jest od liczby pacjentów i zaoferowanego procesu leczenia. 

Ad.36  
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie Rozdziału XV pkt.32 c) i 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.37  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV 

SIWZ –„Ogólne warunki umowy”. 

Ad.38  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV 

SIWZ –„Ogólne warunki umowy”. 
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Ad.39  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV 

SIWZ –„Ogólne warunki umowy”. 

Ad.40  

Zamawiający w Pakiecie Nr 27 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ. 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


