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(nr ref. postępowania) 

 
Wyjaśnienie 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie „przetargu 

nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr 653581-N-2018 z dnia 2018-11-30 r. oraz na stronie 
internetowej Zamawiającego na zadanie:  

„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WYROBÓW LEKÓW NA POTRZEBY SAMODZIELNEGO 

PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE” 
   

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wyjaśniamy, co następuje:  
 

Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki 

na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany postaci leku w obrębie tabletek, 

tabletek powlekanych, kapsułek, drażetek jeżeli postać leku nie jest formą o 
modyfikowanym uwalnianiu. 

 

Pytanie 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki na ampułki? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, z wyjątkiem odpowiedzi na pytanie nr 36. 

 
Pytanie 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania? Proszę podać sposób 

przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia ilość opakowań handlowych, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
W przypadku skorzystania z ww. możliwości przez Wykonawcę (tj. zmiana przeliczenia opakowania, 

zmiana postaci leku), Zamawiający zwraca się z prośbą, o zamieszczenie odpowiedniej adnotacji w 

złożonej ofercie przy zaoferowanym produkcie.  
 

Pytanie 5 – Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie 
również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający wymaga 

maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g? Max. 30% 
większe lub mniejsze opakowanie? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza max. 30% większe lub mniejsze opakowanie z 

odpowiednim przeliczeniem ilości. 
 

Pytanie 6 – Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub 
braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i 

informacji pod pakietem?  

Odp.: Lek należy wycenić w cenie w jakiej będzie sprzedawany z podaniem odpowiedniej 
informacji, jednakże w takim przypadku zastosowanie będzie miał zapis par. 1 ust. 6 

wzoru umowy. 
 



Pytanie 7 – Pakiet nr 1 poz. 47  
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?  
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 

Pytanie 8 – Pakiet nr 1 poz. 47  
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem 

zamawianej ilości?    
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
Pytanie 9 – Pakiet nr 4 poz. 47  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75g. o smaku cytrynowym, będącej dietetycznym 

środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu 
wykonania doustnego testu tolerancji glukozy? Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe 

zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu. 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 

Pytanie 10 – Pakiet nr 4 poz. 47  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. będącej dietetycznym środkiem spożywczym 

specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego 
testu tolerancji glukozy? 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 

Pytanie 11 – Pakiet nr 4 poz. 84 

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 z możliwością otwarcia i sporządzenia 
zawiesiny doustnej; konfekcjonowanego w opakowaniach po 20 kapsułek?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie 12 – Pakiet nr 4 poz. 22 i 23 

Czy w pakiecie Nr 4 poz. 22 i 23 (BUDESONIDE sol 0,25 i 0,5mg/ml 2ml x 20)              Zamawiający 
wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu 

kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie 13 – Pakiet nr 4 poz. 22 i 23 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 4 poz. 22 i 23 (BUDESONIDE sol 0,25 i 0,5mg/ml 2ml x 20)              

wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z 
obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie 14 – Pakiet nr 4 poz. 22 i 23 

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 4 poz. 22 i 23 (BUDESONIDE sol 0,25 i 0,5mg/ml 2ml x 20)              
dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
  

Pytanie 15 – Pakiet nr 4 poz. 22 i 23 

Czy w pakiecie Nr 4 poz. 22 i 23 (BUDESONIDE sol 0,25 i 0,5mg/ml 2ml x 20) Zamawiający wymaga 
zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budezonidu 

zmikronizowanego? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

 
 



Pytanie 16 – Pakiet nr 4 poz. 22 i 23 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 4 poz. 22 i 23 (BUDESONIDE sol 0,25 i 0,5mg/ml 2ml x 20)              

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? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie 17 – Pakiet nr 20 poz. 2 

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 20 poz. nr 2 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, 

zawierający 44 g aminokwasów,  160 g glukozy,  40 g tłuszczu, Multimel N4-550 E 2000 ml? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie 18 – Pakiet nr 1 poz. 10 
Czy Zamawiający w Pakiet 1- Ampułki poz.10 (Bupivacaine spinal heavy ) wymaga zaoferowania 
produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań 
może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków 
anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej 
asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do 
znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative 
analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility 
test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)   

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie 19 – Pakiet nr 1 poz. 10 
Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 pozycja 10, Bupivacaine Spinal HEAVY była roztworem 

hiperbarycznym? 
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 20 – Pakiet nr 1 poz. 37,38 
Czy zamawiający wymaga w pakiecie 1 pozycji 37, 38 aby zaoferowany Fentanyl mógł być podawany 

domięśniowo, dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo? 
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 21 – Pakiet nr 1 poz. 55,56,57,58 

Czy zamawiający wymaga w pakiecie 1 pozycji 55, 56, 57, 58, aby zaoferowany produkt lidokainy 

posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym jako składnik analgezji 
prewencyjnej i multimodalnej? 

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie 22 – Pakiet nr 1 poz. 60, 61 

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 pozycja 60, 61  (Metamizolum natricum  inj.1 g / 2 ml x 5 
amp…..) można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Poltram, Tramadol hydrochloricum, 

roztwór do wstrzykiwań 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi, zgodnie z ChPl produktu? 
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 23 – Pakiet nr 1 poz. 65, 66 
Czy zamawiający wymaga aby, Midazolam w pakiecie 1 pozycja 65, 66 posiadał w swoim składzie 

edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem 
się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 24 – Pakiet nr 1 poz. 66 

Czy zamawiający, w pakiecie 1 pozycja 66 wymaga aby Midazolamy zgodnie z ChPl miały możliwość 
mieszania w jednej strzykawce z morfiną i wykazywały stabilności przez 24h w temp. 250C? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 25 – Pakiet nr 1 poz. 68 

Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 1  pozycja 68, aby Morphini Sulfas zachowywała po 
rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 25°C? 



Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza wymóg. 
 

Pytanie 26 – Pakiet nr 1 poz. 98 

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPl produktu, Poltram w pakiecie 1  pozycja 98  można 
było mieszać w jednej strzykawce z produktem Pyralgina inj., przed podaniem pacjentowi? 

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza wymóg. 
 

Pytanie 27 – Pakiet nr 13 poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 13 pozycja 1, aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu 
trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 28 – Pakiet nr 20 poz. 1 
Czy Zamawiający  dopuszcza, aby w pakiecie 20 pozycja 1 , Biodacyna pakowana była w ampułki o 

pojemności 2 ml? 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 

Pytanie 29 – Pakiet nr 20 poz. 1 
Czy zamawiający w pakiecie 20 pozycja 1 zgodzi się na wydzielenie produktu Biodacyna do odrębnego 

pakietu? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 30 - wzór umowy 
Czy Zamawiający w par. 1.4. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z 

art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia 
na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego 

środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej 

Odp.: Zamawiający nie posiada powyższego zapisu we wzorze umowy. 

 
Pytanie nr 22 wzór umowy 

Czy Zamawiający w par. 1.4. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z 

art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia 
na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego 

środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.  
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 31 - wzór umowy 
Czy Zamawiający wykreśli w par. 1.4. frazę: „Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

potwierdzenia faktu otrzymania zamówienia”? Obowiązek ten wydaje się zbędny, gdyż zakłada się, że 
złożone zamówienie będzie realizowane zgodnie z umową, bez konieczności jego potwierdzania. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 32 - wzór umowy 

Czy Zamawiający skróci określony w par. 1.7.a) oczekiwany termin ważności produktów leczniczych z 
2 lat do jednego roku? Jest to powszechnie przyjęty w obrocie termin ważności dostarczanych leków 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie 33 - wzór umowy 

Czy Zamawiający wykreśli w par. 1.7.a. frazę: „W przypadku przyjęcia przedmiotu zamówienia z 
krótszą datą ważności niż wyżej określona, Zamawiający ma prawo zwrotu przedmiotu zamówienia 

przed upływem 3 miesięcy licząc do dnia końcowego terminu jego ważności a Wykonawca jest 
zobowiązany do przyjęcia zwrotu i skorygowania wystawionych faktur.”? Zagwarantowanie sobie 

możliwości zwrotu zakupionego  przez Zamawiającego towaru oznacza, że w istocie towar 

sprzedawany jest na próbę czy też użyczany lub wynajmowany. Produkty lecznicze jednak w takim 
wypadku nie będą się nadawać do dalszego obrotu, zatem zapis jest rażąco sprzeczny z zasadami 

współżycia społecznego. Wszelkie ryzyka przechodzą na kupującego z chwilą odbioru towaru, do 
czego przecież w niniejszej sytuacji dobrowolnie doszło.  

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 



Pytanie 34 - wzór umowy 
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.1 ewentualnie zmieni obowiązek Wykonawcy na uprawnienie 

do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są 

przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu 
zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. 

Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym 
bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 35 - wzór umowy 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 9.1. z 5% do wartości max 0,2% 
oraz naliczać ją będzie od wartości danej dostawy, a nie pozostałej wartości umowy?  Obecna kara 

umowna jest rażąco wygórowana. 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie 36 – Pakiet nr 1 poz. 18, 19 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 18,19 wyraża zgodę na wycenę leku w opakowaniu typu fiolka? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 37 – Pakiet nr 1 poz. 18, 19 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 1 poz. 87? Produkcja leku została 
zakończona. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, tym samym modyfikując Pakiet Nr 1. 
 

Pytanie 38 – Pakiet nr 1 poz. 96 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 96 dopuści wycenę Terlipressini acetas EVER Pharma,0,2mg/ml; 

5ml,rozt.d/wst,5f ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 39 – Pakiet nr 4 poz. 69 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pakietu nr 4 poz. 69 do osobnego pakietu ? występują 

przejściowe braki w dostawach. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie 40 – Pakiet nr 1poz. 6, 7 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 6,7 wymaga by obie pozycje pochodziły od jednego 

producenta? 
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 41 – Pakiet nr 11 poz. 31 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 poz. 31 wyrazi zgodę na zaoferowanie zawiesiny o poj.28 ml w 

niezmienionej ilości opakowań? Producent zmienił wielkość opakowania. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie 42 – Pakiet nr 4 poz. 17 
W związku ze zmianą gramatury przez producenta z 450g na 400g, proszę o dopuszczenie nowego 

opakowania 400g oraz informację, jaką ilość należy wycenić. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza opakowanie o gramaturze 400 g z odpowiednim 

przeliczeniem tj. należy wycenić 22,5 szt. opakowania. 
 

Pytanie 43 – Pakiet nr 4 poz. 18 

W związku ze zmianą gramatury przez producenta z 450g na 400g, proszę o dopuszczenie nowego 
opakowania 400g oraz informację, jaką ilość należy wycenić. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza opakowanie o gramaturze 400 g z odpowiednim 
przeliczeniem tj. należy wycenić 11,25 szt. opakowania. 

 

 
 



Pytanie 44 – Pakiet nr 4 poz. 64 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 64 wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry 

- Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii 

Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa 
jest korzystna dla zamawiającego?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 45 – Pakiet nr 4 poz. 64 

Czy zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 64 wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry 
- Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 46 – Pakiet nr 1 poz. 81 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  wydzielenie z pakietu 1 poz. 81 do odrębnego pakietu? 

Jest to preparat sprowadzany w ramach jednorazowego pozwolenia MZ i są problemy z jego 

dostępnością, co może utrudniać prawidłową realizację umowy. 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
Pytanie 47 – wzór umowy 

Czy Zamawiający w celu umiarkowania kar umownych dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów  par. 9 ust. 1: W przypadku zwłoki w realizacji dostawy 
Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości 

brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy za każdy dzień zwłoki o ile przyczyny zwłoki nie 
zostały przedstawione na piśmie Zamawiającemu i przez niego zaakceptowane, jednak nie więcej 

niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 48 – Pakiet nr 1 poz. 47 
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 

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. 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 

Pytanie 49 – Pakiet nr 1 poz. 47 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 47 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet?  

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 

przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
 



Pytanie 50 – Pakiet nr 9 poz. 6,7 
Czy  w pakiecie nr 9, pozycja nr 6, 7, należy zaoferować   6% i 10% roztwór hydroksyetyloskrobi ,                    

o osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza, norma  290 – 300 mOsm/l?.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 51 – Pakiet nr 9 poz. 8 
Z uwagi na fakt, że cytryniany są naturalnym antykoagulantem i wiążą jony Ca zaburzając proces 

krzepnięcia, a mleczany powodują  powstanie kwasicy mleczanowej z rozcieńczenia oraz  na 

zalecenia dotyczące zbilansowanej płynoterapii,  w pakiecie nr 9, pozycja nr 8, należy zaoferować  

płyn wieloelektrolitowy w pełni zbilansowany, zawierający jony Na, Cl, K, Mg, Ca, o  układzie  

buforujący składającym się z octanów, jabłczanów lub glukonianów, ale  nie powinien zawierać 

mleczanów i cytrynianów?.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 51 – Pakiet nr 9 poz. 9, 10 i 11 
Z uwagi na fakt, że chlorek potasu jest lekiem wysokiego ryzyka i znajduje się na  liście „leków 
wysokiego ryzyka” w Unii Europejskiej, czy w pakiecie nr 9, pozycja nr 9, 10, 11, należy zaoferować 
wyspecyfikowany gotowy do użytku roztwór chlorku potasu,  w opakowaniu stojącym zawierającym 
dwa niezależnie zabezpieczone  porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem oraz 
czytelną etykietę z fioletowym – różowym trójkątem wskazującym na lek wysokiego ryzyka!!!, oraz co 
najmniej 6 stopniową skale podaży grawitacyjnej tj. 100,200,250,300,350 i 400 ml na opakowaniu ?. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

 
Do wiadomości: 

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu. 
2. Strona internetowa Zamawiającego. 

3. a/a. 

 
 

 
 

     ZATWIETDZIŁ: 
                                                                               Naczelny Lekarz Szpitala 

  SP ZOZ w Myszkowie 

      dr n. med. Ireneusz Stokowacki 
 

 
 

sporządził: 

Magdalena Dziechciarz – Pucek 
Koordynator ds. zamówień publicznych 


