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                                                                                                                ............................................................... 

...............................................................  

Znak: AE/ZP-27-79/18                                 Tarnów, 2018-11-19  

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy leków, preparatów 
do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia medycznego oraz gazów medycznych  dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w 
Tarnowie. 
 
W związku z zapytaniami Wykonawców 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. Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja 

wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ? 
5. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Etomidate-Lipuro,20 mg/10 

ml,emuls.do wstrz.,10amp? 
6. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6 i 7 - Czy Zamawiający wymaga, aby leki w poz.6, poz. 7 pochodziły od jednego 

producenta? 
7. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 33 - Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu.  
8. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 51- Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Terlipressini acetas EVER 

Phar,0,2mg/ml;5ml,inj,5f? 
9. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę leku z terminem przydatności X.2019r? Jest 

to ostatnia dostępna i wyprodukowana na rynek Polski  partia tego leku. 
10. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 234 - Proszę o dopuszczenie wyceny w ramach ww. pozycji dwóch pozycji tj. 

Spriva x 90 kapsułek 19 opak. oraz HandiHaler x1 szt  w ilości .3szt. (na 1 op. x 90 szt Tiotropium przypadają 
3 HandiHalery). Jest to spowodowane rejestracją leku (Spriva x 90 kaps. zarejestrowana jest bez HandiHalera) 
oraz faktem, iż w przypadku sprzedaży na fakturze będą widoczne jako dwie oddzielne pozycje. 

11. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 251 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Pakiecie Nr 7 poz. 251 
Multivitaminum hec, tabl., 50 szt? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 46, poz. 256 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr 7 poz. 
46, 256 ze względu na zakończoną produkcję? 

13. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Pakiecie Nr 17 poz. 13 
Streptomisin,1g,pr.rozp.d/sp.r.d/wst,1f(s.s)+rozp? 

14. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 24, 54, 56 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 2 poz. 
24, 54, 56, ze względu na zakończoną produkcję? 

15. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 23, poz. 102 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 5 poz. 
23, 102 ze względu na zakończoną produkcję? 

16. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 15 poz. 12 ze 
względu na zakończoną produkcję? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 17 poz. 10 ze 
względu na zakończoną produkcję? 



_______________________________________________________________________________________________________ 
 
                                      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 

 

2

18. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 5 poz. 6  ze 
względu braki na rynku? 

19. Dotyczy Pakietu Nr 34 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie Nr 34 na wycenę CosmoFer, 50mgFe 
(III)/ml; 2ml,rozt.d/wstrz,inf,5amp. ? 

20. Dotyczy Pakietu Nr 34 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 34 na wycenę Diafer, 50mg 
Fe(III)/ml; 2ml,roztw.do wstrz.,25amp.? 

21. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 56 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 5 w pozycji 56-( Heparinum 
natricum 250-300j.m./g krem lub żel a  20-35 g ), na dopuszczenie leku: Lioton 1000, 8,5 mg (1000 IU)/g, żel, 
30g w ilości podanej przez Zamawiającego posiadającego takie same wskazania do stosowania jak Heparinum 
natricum 250-300j.m./g krem lub żel a  20-35 g ? 

22. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 42, poz. 43 - Czy w Pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (BUDESONIDUM 0,25 i 0,5 
mg/ml zawiesina do nebulizacji a 2ml x 20 poj.) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu 
poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 

23. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 42, poz. 43 - Czy Zamawiający w pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (BUDESONIDUM 
0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji a 2ml x 20 poj.) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości 
po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, 
przechowywać do 12 godzin? 

24. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 42, poz. 43 - Czy Zamawiający w pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (BUDESONIDUM 
0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji a 2ml x 20 poj.) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać 
z Berodualem ani z acetylocysteiną?  

25. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 42, poz. 43 - Czy w pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (BUDESONIDUM 0,25 i 0,5 
mg/ml zawiesina do nebulizacji a 2ml x  20 poj.) Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą 
Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budezonidu zmikronizowanego? 

26. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 42, poz. 43 - Czy Zamawiający w pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (BUDESONIDUM 
0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji a 2ml x 20 poj.) wymaga, aby leki o tej samej nazwie 
międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego 
producenta ze względu na możliwość łączenia dawek? 

27.  Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 29 - Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w 
stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml  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 ), stosowany  jako 
skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? 

28. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 29 - Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. 
w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?   

29. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt .2 - Czy Zamawiający wykreśli zapis pkt. XV.2, 
względnie dopisze, że wydruk dostarczany będzie tylko na żądanie Zamawiającego?  

30. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt .29 - Czy Zamawiający w pkt. XV.29 wykreśli zapis o 
kwotowej karze umownej 1000zł i wprowadzi w to miejsce wartość procentową, np. 0,2%?  

31. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt .29 - Czy Zamawiający w pkt. XV.29 wykreśli zapisy 
po jednostronnej odmowie przyjęcia towaru („anulowaniu zamówienia”) niezgodnej pod względem ilości i 
asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości?  

32. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt .30 - Czy Zamawiający zmieni zapis pkt. XV.30 w ten 
sposób, że zamiast stawki kary umownej 20% zastosuje stawkę max. 5%?  

33. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt .33 - Czy Zamawiający w pkt. XV.33  wpisze 30-
dniowy termin zapłaty faktury?  

34. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 131 - Uprzejmie prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu 
probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym 
specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, 
zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii 
probiotycznych Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę 
w takim stosunku ilościowym jak w preparacie opisanym w SIWZ, występującym w takiej samej postaci. 

35. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 131 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania 
spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym 
specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep 
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bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej 
badaniach klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld 
CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, w 
opakowaniach x 20 lub x 30 kaps – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu 
uzyskanego wyniku w górę. 

36. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 131 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania 
spełniającego te same cele zamiennika o nazwie Lacto30Dr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym 
specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep 
bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w aktywnym stężeniu 3 mld 
CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, w 
opakowaniach x 30 kaps – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu 
uzyskanego wyniku w górę. 

37. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 34 oraz Pakietu Nr 5 poz. 67 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie 
zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem 
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem 
klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze 
światowej badaniach klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w wysoce aktywnym stężeniu 6 
mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, w 
opakowaniach x 20 lub x 30 kaps – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu 
uzyskanego wyniku w górę. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w 
niewielkiej objętości płynu w celu sporządzania zawiesiny. 

38. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 34 oraz Pakietu Nr 5 poz. 67 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie 
zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie Lacto30Dr., będącego dietetycznym środkiem 
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem 
klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w aktywnym stężeniu 3 
mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, w 
opakowaniach x 30 kaps – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu 
uzyskanego wyniku w górę. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w 
niewielkiej objętości płynu w celu sporządzania zawiesiny. 

39. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 131 - Czy zamawiający dopuści w pakiecie 7  poz. 131  wycenę Trilacu produktu 
leczniczego OTC spełniającego te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych 
kultur bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej 
granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę 
opakowań? 

40. Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 2, 4 – W  nawiązaniu do ogłoszonego przetargu zwracamy się  prośbą o 
wydzielenie z Pakietu Nr 33 pozycji Nr 2, 4. 

41. Dotyczy Pakietu Nr 7  poz. 253 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr. będącego 
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającego w swoim 
składzie 250 mg. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce? 

42. Dotyczy Pakietu Nr 40 - 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:  
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- 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. 

43. Dotyczy Pakietu Nr 41  - Proszę o potwierdzenie sposobu podawania mieszanki 50% tlen medyczny /50% 
podtlenek azotu medyczny. 

44. Dotyczy Pakietu Nr 41 - Czy gaz jest stosowany również w położnictwie, poprzez zawór dozujący (tzw. 
zawór na żądanie), a pacjentka oddycha/inhaluje gaz podczas skurczów 

45. Dotyczy Pakietu Nr 41 - Jeżeli odpowiedź na poprzednie brzmi TAK, to czy Zamawiający wymaga 
zaoferowania produktu leczniczego, gazu medycznego mieszanina 50% podtlenku azotu i 50% tlenu, który 
oprócz wskazania do stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiada wskazania 
do stosowania i określony sposób podawania w położnictwie (punkt 4.1 Wskazania do stosowania i punkt 4.2 
Dawkowanie i sposób podania), zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego, która zostanie dołączona 
do oferty? 

46. Dotyczy Pakietu Nr 41 - 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? 

47. Dotyczy Pakietu Nr 41 - 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 niepozwalający 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”.  

48. Dotyczy Pakietu Nr 41 - 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?  

49. Dotyczy Pakietu Nr 41 - 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”. 

50. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 29 - Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ (cytrynian sodu) w 
stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 3ml (objętość pełna strzykawki wynosi 10ml) stosowany w 
celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokim profilu bezpieczeństwa dla 
pacjenta. Produkt posiada klinicznie udokumentowane działanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne. 
Nie wiąże się z ryzykiem ogólnoustrojowej heparynizacji nie nasila czynnego krwawienia i jest bezpieczny 
u pacjentów z HIT. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik 
dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas infuzji 
do cewnika wynosi 0,96 bara. Ciśnienie nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku 
zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). CitraFlow w 
fabrycznie napełnionych ampułko-strzykawkach chroni przed utratą produktu podczas nabierania z fiolki – 
brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania  dodatkowych strzykawek oraz 
igieł które w konsekwencji  podnoszą koszty leczenia pacjenta i  wydłużają czas pracy personelu 
medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu 
krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza 
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przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływowi krwi.  Opakowanie zawiera pojedyncze ampułko-
strzykawki aseptycznie  zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole 
) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym. 

51. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 29  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 29 z Pakietu Nr 
2 i stworzy osobny pakiet? 

52. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 249  - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos 
o równoważnym działaniu? Diflos posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie 
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103). Produkt Diflos  (krople, opakowanie – 5ml) zawiera w pięciu 
kroplach 1 mld mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 5 mld bakterii 
liofilizowanych. Dawkowanie standardowe jak w innych produktach tego typu (np. Dicoflor krople)  np. 5 
kropli w trakcie antybiotykoterapii. 

53. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu Innofer 
baby w postaci zawiesiny żelaza elementarnego w oleju MCT (pojemność 50 ml), będącego żywnością 
specjalnego przeznaczenia medycznego? Czy w związku ze zmianą przez producenta objętości produktu 
jednostkowego Innofer baby (zawiesina żelaza elementarnego) na 50 ml (dotychczas 100 ml) Zamawiający 
dopuszcza zaoferowanie Innofer baby w objętości 50 ml w równoważnej ilości opakowań? Preparat w 1 ml 
zawiera 10 mg żelaza (tym samym 10ml zawiera 100 mg żelaza), daje możliwość precyzyjnego 
dawkowania co 0,1 ml, z możliwością przeliczenia na masę ciała pacjenta. Produkt jest przeznaczony do 
profilaktyki niedoboru żelaza i niedokrwistości z niedoboru żelaza u noworodków i niemowląt, nie zawiera 
żadnych dodatków w postaci konserwantów, barwników i aromatów, a samo żelazo elementarne posiada 
status bezpieczeństwa GRAS i wg badań nie wywołuje działań niepożądanych takich jak bóle brzucha, 
wymioty, biegunki czy zaparcia. Opakowanie zawiera dozownik pozwalający precyzyjnie odmierzyć ilość 
zawiesiny do podania. 

54. Dotyczy Pakietu Nr 41 - 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? 

55. Dotyczy Pakietu Nr 41 - Czy Zamawiający w celu zapewnienia całkowitej kompatybilności, szczelności 
oraz funkcjonalności zestawu  wymaga, aby  zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe 
systemu typu maski, filtry, ustniki,  jednorazowe zawory wydechowe pochodziły od jednego producenta? 

56. Dotyczy Pakietu Nr 41 - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane części jednorazowe ( jednorazowe 
zawory wydechowe, maski filtry) był przeznaczone do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i 
podtlenek azotu, co na potwierdzenie czego Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie 
producenta? 

57. Dotyczy Pakietu Nr 41 - Czy Zamawiający  pod pojęciem „ustnik jednorazowy”, „ustnik z filtrem”  
rozumie/dopuszcza „jednorazowy zawór wydechowy z ustnikiem” kompatybilny z korpusem zaworu 
dozującego?  

58. Dotyczy Pakietu Nr 41 - Czy Zamawiający wymaga, aby korpus zaworu dozującego  był nierozbieralny, 
tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne 
zagrożenie i na potwierdzenie tego Wykonawca winien dołączyć do oferty instrukcję obsługi producenta? 

59. Dotyczy Pakietu Nr 41  - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu dozującego, który nie wymaga 
regularnej, corocznej kontroli elementów wewnątrz zaworu dozującego (np. dysków wydechowych, portu 
pacjenta, uszczelek  zaworu dozującego lub innych części składowych zaworu dozującego), co wiąże się z 
rozłożeniem zaworu na części i ponownym, poprawnym jego zmontowaniu, na potwierdzenie czego 
Wykonawca winien dołączyć do oferty szczegółową instrukcję obsługi producenta?  

60. Dotyczy Pakietu Nr 41 - Czy  Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą certyfikatów Producentów 
wszystkich elementów składowych systemu (zawór dozujący/ustniki/maski/zawory wydechowe, dodatkowe 
filtry)  potwierdzających, że wolne są od BPA?  BPA (Bisfenol A) –  związek chemiczny z grupy fenoli,  
stosowany do produkcji tworzyw sztucznych, który działa niekorzystnie na wiele aspektów zdrowotnych. 

61. Dotyczy Pakietu Nr 41 - Czy Zamawiający wymaga, aby pracownik przyszłego wykonawcy , który 
odpowiedzialny jest za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazowej tlenu 
i podtlenku azotu 50/50 posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności  w tym zakresie, potwierdzone 
stosownym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu? Czy na etapie badania 
ofert Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania wykonawców do przedłożenia w/w certyfikatów ? 
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62. Dotyczy Pakietu Nr 41 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowania zaworu dozującego, który wymaga 
regularnej, corocznej kontroli wzrokowej, polegającej na: 
a) Rozszczelnieniu i odłączeniu zaworu na żądanie od źródła gazu pod ciśnieniem, 
b) Sprawdzeniu czytelności numeru seryjnego zaworu, 
c) Sprawdzeniu czasu eksploatacji zaworu, 
d) Sprawdzeniu dokumentacji potwierdzającej wykonanie konserwacji po 5 latach użytkowania, 
e) Sprawdzeniu, czy zewnętrzna strona węża nie posiada uszkodzeń (pęknięć lub znaczących otarć) 
f) Sprawdzeniu, czy wąż nie ma załamań lub odkształceń, 
g) Skontrolowania metalowego wtyku złącza pod kątem uszkodzeń lub zużycia, 
h) Sprawdzeniu, czy korpus zaworu i tylna pokrywa nie są pęknięte lub uszkodzone, 
i) Sprawdzeniu, czy 3 małe wkręty dociskowe, mocujące tylną pokrywę zaworu do korpusu są na miejscu, 
j) Sprawdzeniu, czy etykieta na tylnej pokrywie znajduje się na miejscu oraz jest w dobrym stanie, 
k) Odkręceniu zespołu portu pacjenta od głównego korpusu zaworu i wyjęciu uszczelki z klapowego zaworu 

wydechowego z portu pacjenta, 
l) Skontrolowaniu portu pacjenta pod kątem pęknięć lub uszkodzeń, 
m) Skontrolowaniu uszczelki zaworu wydechowego pod kątem rozdarć i pęknięć, 
n) Ponownym zamontowaniu uszczelki klapowego zaworu wydechowego w porcie pacjenta, 
o) Wyciągnięciu zestawu dysku wdechowego z korpusu zaworu i wyciągnięciu uszczelki  klapowego 

zaworu wdechowego z dysku wdechowego, 
p) Skontrolowaniu dysku i bolca, sprawdzeniu, czy dysk wdechowy jest płaski, sprawdzeniu czy bolec nie 

jest zgięty i czy wystaje pod katem prostym z dysku wdechowego.  
q) Skontrolowaniu uszczelki klapowego zaworu wdechowego pod kątem rozdarć i pęknięć 
r) Ponownym założeniu uszczelki klapowego zaworu wdechowego do dysku wdechowego  
s) Zamontowaniu zestawu dysku wdechowego do korpusu zaworu, zwróceniu uwagi aby bolec bez trudu 

można wsunąć do otworu w korpusie zaworu 
t) Zamontowaniu zestawu portu pacjent a do korpusu zaworu 
     UWAGA: dokręcanie wyłącznie ręczne 

63. Dotyczy Pakietu Nr 41 - Czy zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego, którego wnętrze 
(tzw. strefa bezdotykowa) nie wymaga dezynfekcji.? 

64. Dotyczy Pakietu Nr 40 - Czy w celu zapewnienia lepszej mobilności oraz  zwiększenia komfortu 
użytkowania  Zamawiający wymaga aby waga pełnej butli z tlenem poj. 2l ze zintegrowanym zaworem nie 
przekraczała 4kg, co zostało potwierdzone dokumentacją niezależnej akredytowanej jednostki badawczej 
lub technicznej, którą należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu oferty z 
zapisami SIWZ oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

65. Dotyczy Pakietu Nr 40 - Czy Zamawiające wymaga aby zintegrowany zawór w butli tlenowej o poj. 2l  i 5l 
był wyposażony w przepływomierz umożliwiający ustawienie przepływu co najmniej w 12 różnych 
zakresach przepływu wyrażonych w l/min (w tym wartość początkowa - 0 l/min). 

66. Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt 24 - 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."  

67. Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt 28 b) i c) - 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. 

68. Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt 29 b) - 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.  

69. Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt 30 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 
zapisów ogólnych warunków umowy w pkt 30 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy 
w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 



_______________________________________________________________________________________________________ 
 
                                      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 

 

7

70. Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt 34 - 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. 1-1b, 1d, 1e 
Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z   §34 
roz.XV SIWZ umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 

71. Dotyczy Rozdziału XV „Ogólne warunki umowy” pkt 41 ppkt c) 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 41 ppkt c) i ppkt h) 
ogólnych warunków umowy - Rozdział XV SIWZ)? 

72. Dotyczy Rozdziału VI SIWZ - Do Rozdziału VI SIWZ Kryteria oceny ofert, w zakresie terminu realizacji 
reklamacji dla pakietu nr 39-41. Prosimy o zmianę w zakresie terminu reklamacji tak aby najwyżej 
punktowany był termin 2 dni-100 pkt,  następnie 3 dni - 50 pkt, 4 dni-0 pkt.  

73. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.8 - Czy Zamawiający w Pakiet nr 1 - Leki poz. 8 (Bupivacainum 
hydrochloricum ampułki 4ml, roztwór hiperbaryczny 0,5% do podawania podpajęczynówkowego) wymaga 
zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?  

74. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.18, 20 , 21, 25, 31, 35  -  Czy Zamawiający wyłączy z pakietu Nr 1 pozycje o 
numerach 18, 20 , 21, 25, 31, 35 z utworzeniem osobnego pakietu 1A.  

75. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.13,43,54,56  - Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 2 pozycje 
13,43,54,56 oraz stworzyć dla niej nowy pakiet, z ustaleniem nowych wartości wadium? 

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 niż podaną w SIWZ. 
Ad.2 
Zamawiający odpowie na pytanie Wykonawcy 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 – tabletek 
powlekanych i odwrotnie 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 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.5 
Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 13 dopuszcza również wycenę preparatu Etomidate-Lipuro 20mg/10ml, 
emulsja do wstrzykiwań 10 amp. 
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Ad.6 
Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 6 i 7 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane leki pochodziły 
od jednego producenta. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
Ad.7 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 poz. 33. 
Ad.8 
Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 51 dopuszcza również zaoferowanie produktu Terlipressini acetas EVER 
Pharma, 0,2mg/ml, 5 ml, roztwór do wstrzykiwań, 5 fiolek. 
Ad.9 
Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 dopuszcza również wycenę leku z terminem ważności X.2019 pod 
warunkiem dokonania realizacji w ilości niezbędnej do zużycia przez Oddziały Szpitalne w terminie ważności 
leku. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 
Ad.10 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 234 podtrzymuje zapis SIWZ. 
Ad.11 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 251 wyraża zgodę na wycenę Multivitaminum hec, tabl., 50 szt. 
Ad.12 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 46 i 256 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.13 
Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 13 dopuszcza również wycenę produktu Streptomisin, 1g, 
pr.rozp.d/sp.r.d/wstrz., 1 fiol(s.s). + rozp. 
Ad.14 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 poz. 24, 54, 56. Zamawiający w Pakiecie Nr 2 
poz.24, 54 i 56 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.15 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 5 poz. 23, 102. Zamawiający w Pakiecie Nr 5 
poz.23 i 102 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.16 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 15 poz. 12. Zamawiający w Pakiecie Nr 15 
poz.12 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 nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 17 poz. 10. Zamawiający w Pakiecie Nr 17 
poz.10 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. 
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Ad.18 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 5 poz. 6. Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz.6 
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.19 
Zamawiający w Pakiecie Nr 34 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na wycenę CosmoFer, 
50mgFe(III)/ml; 2 ml, rozt.d/wstrz, inf, 5amp. 
Ad.20 
Zamawiający w Pakiecie Nr 34 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na wycenę Diafer, 
50mgFe(III)/ml; 2 ml, roztw.do wstrz.,25amp. 
Ad.21 
Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 56 dopuszcza również zaoferowanie leku Lioton 1000, 8,5 mg (1000 IU)/g, 
żel w opakowaniach 30g w ilości 290 opakowań jednostkowych. 
Ad.22 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (Budesonidum 0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 2 ml x 
20 poj.) nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ. 
Ad.23 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (Budesonidum 0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 2 ml x 
20 poj.) nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ. 
Ad.24 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (Budesonidum 0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 2 ml x 
20 poj.) nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ. 
Ad.25 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (Budesonidum 0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 2 ml x 
20 poj.) nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie leku w postaci budezonidu zmikronizowanego. 
Ad.26 
Zamawiający w pakiecie Nr 7 poz. 42 i 43 (Budesonidum 0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 2 ml x 
20 poj.) nie wymaga ale dopuszcza również, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) 
i drodze podania, lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta. 
Ad.27 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 29 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.28 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 29 produktu o pojemności 5 ml 
pakowanego po 20 szt. w kartonie. 
Ad.29 – 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”. 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.34 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 131 nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu probiotycznego o nazwie 
ProbioDr. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad.35 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 131 nie wyraża zgody na zaoferowanie dietetycznego środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia medycznego o nazwie LactoDr. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Ad.36 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 131 nie wyraża zgody na zaoferowanie dietetycznego środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia medycznego o nazwie Lacto30Dr. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad.37 
Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 34 nie wyraża zgody na zaoferowanie dietetycznego środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia medycznego o nazwie LactoDr. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 67 nie wyraża zgody na zaoferowanie dietetycznego środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia medycznego o nazwie LactoDr. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad.38 
Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 34 nie wyraża zgody na zaoferowanie dietetycznego środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia medycznego o nazwie Lacto30Dr. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 67 nie wyraża zgody na zaoferowanie dietetycznego środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia medycznego o nazwie Lacto30Dr. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad.39 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 131 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie 
produktu Trilac. 
Ad.40 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 33 pozycji 2 i 4. 
Ad.41 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 253 dopuszcza również zaoferowanie preparatu EnteroDr. będącego 
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad.42 
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w zakresie Pakietu Nr 40. Zamawiający w Pakiecie Nr 40 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.43 i Ad.44 
Zamawiający informuje, iż zaoferowaną w Pakiecie nr 41 mieszaninę gazów tlen/podtlenek azotu 50/50 
zamierza stosować również w położnictwie. 
Ad.45 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie Pakietu Nr 41. 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 41 poz.1 asortyment do obrotu i 
używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2017r. 
poz.2211 z póź.zm), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. Tym samym Zamawiający wymaga, 
aby zaoferowany w Pakiecie Nr 41 poz.1 asortyment był produktem leczniczym, a co za tym idzie posiadał 
Charakterystykę Produktu Leczniczego zdefiniowaną w postanowieniach ww. ustawy. 
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Ad.46 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 41 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.47 
Zamawiający w Pakiecie Nr 41 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ. 
Ad.48 
Zamawiający w Pakiecie Nr 41 poz. 2 zgodnie z zapisem SIWZ wymaga zaoferowania: „Dzierżawa zaworu 
dozującego. Zawór w pełni kompatybilny z zaoferowanymi w poz. 1 butlami oraz zaoferowanymi w poz. 5 
ustnikami…”. 
Ad.49 
Zamawiający w Pakiecie Nr 41 poz. 2 zgodnie z zapisem SIWZ wymaga zaoferowania: „Dzierżawa zaworu 
dozującego. Zawór w pełni kompatybilny z zaoferowanymi w poz. 1 butlami oraz zaoferowanymi w poz. 5 
ustnikami…”. 
Ad.50  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 29 produktu CitraFlow (cytrynianu 
sodu) w stężeniu 4% w postaci ampułkostrzykawki x 3ml. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad.51 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 29 z Pakietu Nr 2. 
Ad.52 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 249 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos. Wymagania 
zgodnie z SIWZ. 
Ad.53 
Zamawiający w Pakiecie Nr 12 poz. 6 nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu Innofer baby w postaci 
zawiesiny żelaza elementarnego w oleju MCT (pojemność 50 ml). Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad.54 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 41 poz. 1 nie stawia dodatkowych wymagań ponad zawarte w treści 
SIWZ. 
Ad.55 
Zamawiający w Pakiecie Nr 41 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany zawór dozujący oraz 
pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, jednorazowe zawory dozujące z ustnikiem pochodziły 
od jednego producenta. 
Ad.56 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 41 nie stawia dodatkowych wymagań ponad zawarte w treści SIWZ. 
Ad.57 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 41 dopuszcza również „jednorazowy zawór wydechowy z ustnikiem” 
kompatybilny z korpusem zaworu dozującego. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad.58 
Zamawiający w Pakiecie Nr 41 poz. 2 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany zawór dozujący 
lek (gaz) był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów, które pacjent może samowolnie usunąć i 
stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
Ad.59 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 41 nie stawia dodatkowych wymagań ponad zawarte w treści SIWZ. 
Ad.60 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 41 nie stawia dodatkowych wymagań ponad zawarte w treści SIWZ. 
Ad.61 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 41 nie stawia dodatkowych wymagań ponad zawarte w treści SIWZ. 
Ad.62 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 41 nie stawia dodatkowych wymagań ponad zawarte w treści SIWZ. 
Zamawiający będzie użytkował zaoferowany zawór dozujący zgodnie z instrukcją obsługi. 
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Ad.63 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 41 nie stawia dodatkowych wymagań ponad zawarte w treści SIWZ. 
Ad.64 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 40 nie stawia dodatkowych wymagań ponad zawarte w treści SIWZ. 
Ad.65 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 40 nie stawia dodatkowych wymagań ponad zawarte w treści SIWZ. 
Ad.66 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – 
„Ogólne warunki umowy”. 
Ad.67 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – 
„Ogólne warunki umowy”. 
Ad.68 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – 
„Ogólne warunki umowy”. 
Ad.69 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – 
„Ogólne warunki umowy”. 
Ad.70 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – 
„Ogólne warunki umowy”. 
Ad.71 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie Rozdziału XV pkt. 41 ppkt c) 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.72 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych 
zapisach Rozdziału VI SIWZ dla Pakietów Nr 39-41 – „Kryteria oceny ofert”. 
Ad.73 
Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 8 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby produkt Bupivacainum 
hydrochloricum ampułki 4 ml, roztwór hiperbaryczny 0,5% do podawania podpajęczynówkowego pakowany 
był w jałowe blistry.  
Ad.74 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 pozycji 18, 20, 21, 25, 31, 35 do osobnego 
pakietu. 
Ad.75 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 13, 43, 54, 56. 
 

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo 
zamówień publicznych, przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:  
- składanie ofert do dnia 08.01.2019r godz. 10:00  
- otwarcie ofert w dniu 08.01.2019r. godz. 11:00  
oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, 
X.1, XI.1, oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 
 


