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SAMODZIELNY PUBLICZNY 
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYSZKOWIE 

42-300 Myszków ul. Wolności 29 
Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29 

Centrala: (034) 313-88-80 
 
                                                                                              Myszków, dn. 29-11-2012 r. 
 

  Do wiadomości  
    Wykonawcy  
w/g rozdzielnika 
    

SP ZOZ/ZP/15/2012 
(nr ref. postępowania) 
                                                      Wyjaśnienia do treści  SIWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie 
„przetargu nieograniczonego” przekazanego Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich w dniu 26-10-2012r. oraz opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej: Nr 344118-2012 z dnia 30-10-2012r. oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego na zadanie:  

 
„Dostawa leków, płynów infuzyjnych i materiałów opatrunkowych dla potrzeb Szpitala 
Powiatowego oraz placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki 

Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29” 
    
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 
29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) 
wyjaśniamy, co następuje:  
Pytanie nr 1: 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 w pozycjach  
1, 3-9, 13-15, 19 opakowań z dwoma portami róŜnej wielkości typu KabiPac. 
Opakowanie KabiPac to butelka wolnostojąca, posiadająca dwa oddzielne korki 
poliizoprenowe,  
z oznakowanym zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie uŜytkowania. Korki, 
samo zasklepiające się membrany nie wymagają dezynfekcji przed uŜyciem, zapewniają 
solidne połączenie z zestawem do przetoczeń, mające konstrukcję zgodną z 
najnowszymi standardami farmakopei polskiej. Większy słuŜy do przyłączenia zestawu 
do infuzji, mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji. 
Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym uŜyciem, co zmniejsza koszty 
uŜytkowania w stosunku do innych opakowań. Po usunięciu zestawu do infuzji lub igły 
po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu, 
co eliminuje niebezpieczeństwo skaŜenia otoczenia, jeśli  
w opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez personel. 
Dzięki zastosowaniu polietylenu klasy medycznej i płaskiemu kształtowi butelka 
samoistnie opróŜnia się w trakcie infuzji bez potrzeby dodatkowego napowietrzania. 
Opakowanie nie wchodzi  
w reakcje z dodawanymi do płynów lekami. Asortyment płynów infuzyjnych w 
opakowaniach KabiPac jest największą ofertą pod względem pojemności (100ml, 250 
ml, 500 ml, 1000 ml)  
i róŜnorodności płynów w bezpiecznych opakowaniach, co umoŜliwia wdroŜenie 
wymaganej terapii płynowej kompleksowo w bezpiecznych opakowaniach? Są to 
opakowania równowaŜne do opakowań wymaganych przez Zamawiającego zawierające te 
same płyny infuzyjne. Posiadają dodatkową pojemność dostrzykową: 
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Butelka 100ml – pojemność dostrzykowa 50ml 
Butelka 250ml – pojemność dostrzykowa 50ml 
Butelka 500ml – pojemność dostrzykowa 80ml 
Butelka 1000ml – pojemność dostrzykowa 135ml 
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, prosimy o uzasadnienie merytoryczne.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w rozwiązań. 
Pytanie nr 2: 
 Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 w poz. 9 wymaga  zaoferowanie produktu 
Płyn wieloelktrolitowy 500ml zawierającego kationy Na, K, Mg, Ca oraz octan, 
cytrynian bez mleczanów, bezpiecznego dla wszystkich pacjentów, w tym równieŜ dla 
pacjentów  
z niewydolnością nerek i wątroby. Mleczany nasilają istniejącą wcześniej kwasicę 
mleczanową – szczególnie, gdy upośledzona jest funkcja wątroby i nerek – głównych 
narządów odpowiedzialnych za metabolizm tych anionów. Ponadto we wstrząsie 
dodatek mleczanów uniemoŜliwia diagnostykę. Płyn wieloelektrolitowy z mleczanami 
ogranicza w znaczący sposób moŜliwość podania pacjentom wymagającym podaŜy 
płynu wieloelektrolitowego buforowanego anionem kwasów organicznych. Octany 
natomiast są metabolizowane w wątrobie, mięśniach, miokardium, korze nerek, 
wszystkie tkanki posiadają enzymy metabolizujące octany. Metabolizm octanów jest 
szybszy niŜ mleczanów, bardzo szybki jest teŜ efekt alkalizujący? Jeśli Zamawiający nie 
wyrazi zgody, prosimy o uzasadnienie merytoryczne.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
Pytanie nr 3: 
 
 Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 w poz. 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
produktu równowaŜnego Aminosteril N-Hepa 8% 500ml?  
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu  nr 9 poz. 16, 17, 18 i 
utworzy z nich oddzielne zadanie? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na startowanie w 
przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej 
korzystną cenę.  
Odp.: Nie. 

 
Pytanie nr 5: 
 Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 w poz. 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
produktu równowaŜnego  Voluven 6% 130/0,4 zawieszony w roztworze NaCl 0,9% 
500ml, produkt ten nie posiada przeciwwskazań do stosowania u pacjentów z cięŜkimi 
zaburzeniami czynności wątroby oraz nie wymaga pobrania krwi na próbę krzyŜową? 
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, prosimy o uzasadnienie merytoryczne. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 
Pytanie nr 6: 
 Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 w pozycjach 1-4 wymaga zaoferowania 
opakowań specjalistycznych stojących z dwoma portami nie wymagającymi 
dezynfekcji?   
Uzasadnienie: 
 Obecne określenie przedmiotu zamówienia nie daje moŜliwości przystąpienia 
większej liczby oferentów,  co narusza art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, które obligują Zamawiającego do określenia przedmiotu 
zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Pozytywne 
odpowiedzi na powyŜsze pytania umoŜliwi złoŜenie waŜnych, korzystnych cenowo ofert 
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większej ilości wykonawców, co w obecnym czasie ma duŜe znaczenie dla ekonomi 
Szpitala. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w opakowania. 
Pytanie nr 7  
Pakiet 18 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 
1,2,5,6,7 oraz od 10 do 14 co umoŜliwi nam złoŜenie wiąŜącej oferty w tym pakiecie i 
podniesie konkurencyjność postępowania?  
Odp.: Nie. 
Pytanie nr 8 

1. Dotyczy pakietu 18 poz. 4-7: 
- Czy w ramach uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego 
pakietu? Państwa zgoda umoŜliwi złoŜenie konkurencyjnej oferty większej liczbie 
uczestników. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 
Pytanie nr 9 

2. Dotyczy pakietu 18 poz. 3: 
- Czy Zamawiający dopuści gazę sklasyfikowaną w klasie I reg. 4?  
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 
Pytanie nr 10 

3. Dotyczy pakietu 18 poz. 9: 
- Czy Zamawiający dopuści rolki 100g z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?   
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 11 

4. Dotyczy pakietu 18 poz. 18-21: 
- Czy Zamawiający dopuści siatki o długości 6 mb w stanie spoczynku z odpowiednim 
przeliczeniem wymaganych ilości?  
Odp.: Tak. 
- czy Zamawiający dopuści siatki syntetyczne bez domieszki bawełny?  
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 12 

5. Dotyczy pakietu 18 poz. 24: 
- Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną włókninową lub z włókien sztucznego jedwabiu?  
Odp.: Tak. 
Pytanie  nr 13 

6. Dotyczy pakietu 19 poz. 1-4: 
- Czy w ramach uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego 
pakietu? Państwa zgoda umoŜliwi złoŜenie konkurencyjnej oferty większej liczbie 
uczestników.   
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 
Pytanie nr 14 

7. Dotyczy pakietu 19 poz. 1: 
- Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cmx10cm?  
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 15 

8. Dotyczy pakietu 25 poz. 1-6: 

- Czy Zamawiający dopuści kompresy 30g?  

Odp.: Nie. 

- Czy w ramach uczciwej konkurencji Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania 
wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej  i dopuści wyroby sterylizowane 
innymi, dopuszczonymi walidowanymi metodami sterylizacji? 
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Chcielibyśmy nadmienić, Ŝe najwaŜniejszym uregulowaniem prawnym, dotyczącym 
sterylizacji wyrobów medycznych jest - poza Dyrektywą 93/42/EEC - norma europejska EN 
556-1  
z grudnia 2002 roku „Sterylizacja wyrobów medycznych. Wymagania dotyczące wyrobów 
medycznych określanych jako STERYLNE. Część 1. Wymagania dotyczące finalnie 
sterylizowanych wyrobów medycznych” (PKN, Warszawa 2002 r.) 
W punkcie 1 normy określającym jej zakres umieszczono uwagę : 
„Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, 
dopuszcza się określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy 
zastosowano zwalidowany proces sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej 
kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego podano w EN  ISO  11135-1:2007, EN 
ISO 11137-1:2006, EN  ISO  17665-1:2006, EN 14160 i EN 14937”. 
Normy dotyczą odpowiednio : EN  ISO  11135-1:2007 – sterylizacja tlenkiem etylenu, EN 
ISO 11137-1:2006- sterylizacja radiacyjna, EN  ISO  17665-1:2006 – sterylizacja parą wodną 
w nadciśnieniu.   
Z zapisu tego juŜ na wstępie jasno wynika fakt, Ŝe ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne 
metody sterylizacji jako równowaŜne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego 
określonego jako STERYLNY pod warunkiem, Ŝe jest to proces w pełni zwalizowany. 
W części 4 normy EN 556 punkt 4.1 określającego wymagania określono: 
„Aby finalnie wysterylizowany wyrób medyczny moŜna było określić jako STERYLNY, 
teoretyczne prawdopodobieństwo znalezienia na/w nim zdolnych do Ŝycia drobnoustrojów 
powinno wynosić 1x10-6 lub być mniejsze.” 
W uwadze 1 do punktu 4.2 zapisano: 
„ Dowodem na to, Ŝe wyrób medyczny jest sterylny są: 
pierwsza i kolejne walidacje procesu sterylizacji, wykazujące akceptowalność procesu, oraz 
informacje otrzymane podczas rutynowych kontroli i monitorowania, które wykazują, Ŝe 
zwalidowany proces został zastosowany w praktyce.” 
Zarówno z przytoczonych w tym miejscu zapisów normy EN 556-1, jak równieŜ pozostałych 
jej uregulowań w Ŝadnym stopniu i w Ŝadnym miejscu nie wynika, Ŝe jakiekolwiek wyroby 
medyczne powinny być sterylizowane tylko jedną określoną metodą. Jedynym wymaganiem 
w stosunku do wszystkich dopuszczonych metod sterylizacji jest dokonanie pełnej i 
powtarzanej walidacji procesu sterylizacji, bez względu na to, jaki czynnik sterylizujący 
został uŜyty w procesie produkcji wyrobu medycznego, określonego jako STERYLNY. 
W przytoczonej normie EN 556-1 powołano zapisy normy EN 14937 – Sterylizacja 
produktów stosowanych w ochronie zdrowia. Ogólne wymagania dotyczące charakterystyki 
czynnika sterylizującego oraz opracowania, walidacji i rutynowej kontroli sterylizacji 
wyrobów medycznych. 
Zakres niniejszej normy określa ogólne wymagania dotyczące charakterystyki czynnika 
sterylizującego oraz odnośnie do opracowania, walidacji i rutynowej kontroli procesu 
sterylizacji wyrobów medycznych. 
W Ŝadnej z części dotyczącej definicji produktu przeznaczonego do sterylizacji (część 7), 
czynnika sterylizującego (część 5), procesu sterylizacji (część 8) nie ma konkretnych wskazań 
na określoną metodę sterylizacji, nie ma równieŜ mowy o wyróŜnieniu którejkolwiek metody 
w stosunku do pozostałych. 
Zapisy normy w części 5 nakładają konieczność doboru czynnika sterylizującego  w 
zaleŜności od jego wpływu podczas ekspozycji na fizyczne i chemiczne właściwości 
sterylizowanych materiałów, oraz ich bezpieczeństwo biologiczne. 
Zgodnie z tymi postanowieniami nie powinno się stosować np. pary wodnej w nadciśnieniu 
do sterylizacji materiałów termolabilnych ze względu właśnie na temperaturę czynnika w 
czasie ekspozycji i moŜliwość ich uszkodzenia, nie mówi się jednak nic o wyborze konkretnej 
metody sterylizacji w stosunku do konkretnych materiałów, a wybór tej metody i ocenę jej 
wpływu na materiał sterylizowany powierza się producentowi lub podmiotowi dokonującemu 
sterylizacji.  
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Bardzo waŜnym z punktu widzenia naszych rozwaŜań, jest zapis punktu 5.3.6 Załącznika E 
do normy: „JeŜeli w ocenie ryzyka zagroŜenia zdrowia przeprowadzanej zgodnie z 8.7 
stwierdza się pozostałości czynnika sterylizującego, dla którego mają być ustalone 
akceptowalne granice, to zaleca się aby definicja procesu miała na celu minimalizację 
obecności takich pozostałości na lub w wyrobie,  w momencie osiągnięcia 
wyspecyfikowanych wymagań dla sterylności. Dodatkowo, aby osiągnąć określone granice, 
moŜe zajść potrzeba zdefiniowania  postępowania poprocesowego w celu dalszego 
zredukowania poziomu pozostałości. JeŜeli wymagane jest postępowanie poprocesowe, to jest 
ono definiowane i walidowane jako część procesu sterylizacji.”      
Z przytoczonych zapisów norm EN 556-1 i EN ISO 14937 bezspornie wynika, Ŝe brak jest 
jakichkolwiek podstaw do faworyzowania konkretnej metody sterylizacji wyrobów 
medycznych. 
Podmioty stosujące  argumentację, mającą potwierdzić konieczność stosowania sterylizacji 
parowej w odniesieniu do wyrobów gazowych,  przytaczają zapisy punktu 76 Aneksu 1  
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006    w sprawie wymagań Dobrej 
Praktyki Wytwarzania (Dz.U. z 2006 r. Nr 194 poz. 1436 „sterylizacja tlenkiem etylenu 
powinna być stosowana tylko wówczas, gdy inne metody nie są moŜliwe do zastosowania”  
W tej argumentacji  pominięte zostały dwa bardzo waŜne czynniki: 
ciąg dalszy brzmienia punktu 76: ”Walidacja procesu powinna wykazać, Ŝe gaz nie działa 
szkodliwie na produkt a warunki i czas odgazowywania pozwalają na usunięcie pozostałości 
gazu oraz produktów reakcji do ustalonych, dopuszczalnych limitów dla danego materiału lub 
produktu” 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w którym mowa jest o sterylizacji parą wodną zostało 
opracowane na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne i dotyczy produktów leczniczych,  
a nie wyrobów medycznych – a takimi są wyroby gazowe jałowe.  
Wypełnienie zapisów norm prawnych, dotyczących sterylizacji wyrobów medycznych jest 
prawnym obowiązkiem wytwórcy danego wyrobu medycznego. 
Spełnienie tych norm, stanowiących o bezwzględnym bezpieczeństwie stosowania sterylnego 
wyrobu medycznego, potwierdzone zostaje przez wytwórcę umieszczeniem znaku 
bezpieczeństwa wyrobu medycznego CE. 
Fakt ten, po powołaniu odpowiednich norm, zostaje kaŜdorazowo potwierdzony przez 
wytwórcę w Deklaracji Zgodności, potwierdzonej i zbadanej w przypadku wyrobów 
sterylnych przez jednostkę notyfikowaną, wydającą Certyfikat CE dla danego sterylnego 
wyrobu medycznego. Brak więc podstaw do twierdzenia, Ŝe dany wyrób sterylizowany 
konkretną metodą sterylizacyjną jest bezpieczniejszy czy w jakimkolwiek stopniu „lepszy” od 
innego wyrobu.   
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 
Pytanie nr 16  
Dot. Pakietu 10 pozycja 5,6 

Czy Zamawiający w pozycji 5,6 dopuści złoŜenie oferty na Mannitol 15% w opakowaniu typu 

worek, zalecanym przez ekspertów w celu zapobiegania zakaŜeniom krwi? Korzyścią 

zastosowania tego preparatu jest to, Ŝe nie krystalizuje w temperaturze pokojowej, posiada 

niŜszą osmolarność, korzystniejszą przy podaŜy preparatu, niŜ preparat 20%. 

Pozwoli to naszej firmie złoŜyć konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu moŜliwość 

wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby Wykonawców.  

Odp.: Tak. 

Pytanie nr 17 

Pak. 10 poz. 3,4 
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Czy Zamawiający w poz. 3 i 4  dopuści złoŜenie oferty na asortyment w opakowaniu typu 

butelka PE? 

Odp.: Tak. 

Pytanie nr 18 

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.), niŜ zamieszczona w SIWZ; a takŜe 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)? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza przeliczenie opakowań do dwóch miejsc po przecinku, 
jednakŜe opakowania nie mogą przekraczać 100 szt.  
Pytanie nr 19 

 
2. Czy moŜna wycenić lek równowaŜny pod względem składu chemicznego i dawki lecz 

róŜniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub draŜetki  
i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza do wyceny tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub 
kapsułki i odwrotnie. Nie dopuszcza fiolek na ampułki i odwrotnie. 
 
Pytanie nr 20 

3. 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.:  Tak, dopuszcza moŜliwość podania ostatniej ceny z koniecznością podania tej 
informacji pod danym pakietem. 
 
Pytanie nr 21 

      1.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pak 8 poz 16 – Omeprazole i 
utworzenie osobnego pakietu?  

       Odp.: Zamawiający wydziela z pakietu 8 poz. 16 i tworzy pakiet nr 8A. 

    Pytanie nr 22 

      2.   W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1, czy Zamawiający dopuści, jako 
alternatywę, wycenę Pantoprazolu 40mg inj. i.v. 1 fiol?.   

Uzasadnienie: Pantoprazol posiada analogiczne do omeprazolu wskazania do stosowania, 
rozpuszczalnikiem moŜe być sól fizjologiczna, a ponadto, jak wynika z opublikowanych 
przez EMA danych (EMA/174948/2010), pantoprazol w odróŜnieniu od omeprazolu, nie 
wchodzi w interakcję z clopidogrelem  

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu. 

Pytanie nr 23  

Pakiet nr 18 
Pozycja nr 12-14 – Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. 
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Odp.: Tak zamawiający wydziela w/w pozycje i tworzy pakiet 18A. 
 
Pozycja nr 18-21 - Czy zamawiający dopuszcza  siatkę elastyczną o dł. 25m w stanie 
roboczym. Jeśli tak – prosimy o wydzielenie tych pozycji z pakietu nr 18 i utworzenie 
nowego pakietu.  
Odp. Tak z przeliczeniem ilości na mb w stanie spoczynku. 
Wobec powyŜszego Zamawiający wydziela z pakietu 18 poz. poz.18 – 21 i tworzy nowy 
pakiet nr 18 B. 

Pytanie nr 24  

Pakiet nr 18, poz. 4 

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych a 500szt z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?                                                                
Odp.: Tak dopuszcza. 

Pytanie nr 25 
Pakiet nr 18, poz. 18-21 
Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie siatkowego rękawa opatrunkowego 
zawierającego 79%, poliamid, 21% elastan o dł. 7mb w stanie spoczynku (długość po 
maksymalnym rozciągnięciu 25m) z przeliczeniem zamawianych ilości (poz. 18 - 39op., poz. 
19- 18 op. poz.20 – 20 op, poz. 21- 20 op.)?   
Odp.: Zamawiający dopuszcza z  przeliczeniem ilości  na mb w stanie spoczynku. 
Pytanie nr 26  
Pakiet nr 18, poz. 24 
Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie włókninowej chusty w kształcie trójkąta 
równoramiennego? 
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pytanie nr 27 
Pakiet nr 19, poz. 5 
Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o rozmiarze 3mx 15cm? 
Odp. Tak, dopuszcza. 
Pytanie nr 28  
Pakiet nr 19, poz. 5, 6 
Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 5-
6min.? 
Odp.: Tak, dopuszcza. 
Pytanie nr 29  
Pakiet nr 19, poz. 5-6 
Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych w opakowaniach a’1 szt. z 
przeliczeniem zamawianych ilości?   
Odp.: Tak, dopuszcza.  
Pytanie nr 30 
Pakiet nr 19, poz. 7 
Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie przylepca o rozm. 6cmx 1m z przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 31 
Pakiet nr 25, poz. 1-6 
Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie kompresów sterylizowanych radiacyjnie 
pozostałe parametry bez zmian? 
Odp. Nie. 
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Pytanie nr 32  
Pak. 11  

poz. 34) Piperacilin,Tazobactam inj. 2,25g x 12 fiol.  

Poz. 35) Piperacilin,Tazobactam inj. 4,5g x 12 fiol.  

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia zawierał substancje pomocnicze 
stabilizujące lek: EDTA (edetynian disodu) i kwas cytrynowy w celu  uniknięcia rozkładu 
substancji czynnej?  

Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 33  

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był przebadany pod względem 
trwałości chemicznej i fizycznej, która potwierdza, Ŝe roztwór moŜna przechowywać w 
temperaturze 25st C do 24 godzin i do 48 godzin w lodówce w temperaturze 2-8 st. C. 

Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 34  

1) §1 ust.3 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu  poprzez: 
wydłuŜenie terminu dostawy „na cito” do 24 godzin?  
Odp.: Nie 
Pytanie nr 35 
2) § 1 ust.5 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu  poprzez:  
dodanie po słowach „ zamówienia w terminie”  sformułowania „ o ile jego przekroczenie 
będzie wynosiło ponad 24 godziny” ?    
Odp.: Tak 
Pytanie nr 36  
3) § 1 ust.6 lit.a.  Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu  
poprzez:  (a) zstąpienie dotychczasowego zapisu ( po słowach „nie krótszą niŜ ” ) 
sformułowaniem  „12 miesięcy” , (b) dodanie po słowach „ przed upływem”  sformułowania 
„ 3 miesięcy licząc do dnia końcowego…” ?   
Odp.: Ppkt a nie, ppk b tak ? 
Pytanie nr 37 
4) § 4 ust.1 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu  poprzez:  
dodanie po słowach „Łączna wartość umowy”  sformułowania „ ustalona na dzień jej 
zawarcia” ?  
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 38  
5) § 5 ust.2   Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  moŜliwość zmodyfikowania zapisu 
poprzez dodanie po słowach: „ W przypadku reklamacji”   sformułowania „   uznanej przez 
Wykonawcę za zasadną”?   
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 39 
6) § 7 ust.2  Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na: (a) dodanie po słowach „ w 
ust.1” sformułowania „lit. a.- f. powyŜej ” , (b) dopisanie postanowienia w następującym 
brzmieniu: „Zmiany cen wywołane ustawowymi zmianami stawek VAT oraz cen urzędowych  



9 
 

następować będą z dniem wejścia w Ŝycie stosownych przepisów powszechnie 
obowiązujących i nie będą  wymagały zawierania pisemnych aneksów do umowy.”  ?  
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę na dodanie zapisu „ Zmiany cen wywołane ustawowymi 
zmianami stawek VAT” z pominięciem zapisu „cen urzędowych” 
Pytanie nr 40  
7) § 10 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  moŜliwość zmodyfikowania zapisu 
poprzez dodanie na zakończenie sformułowania : „z zastrzeŜeniem wyjątków wskazanych jej  
postanowieniami,  w tym § 7 ust. 2  powyŜej”  ? 
Odp.: Tak 

Pytanie nr 41 

Dotyczy pakietu nr 9, poz. 1,3,4,5,9,12,13,14,15,19 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę 
na dopuszczenie w Pakiecie nr 9, pozycji nr 1,3,4,5,9,12,13,14,15,19 preparatu  w 
opakowaniu typu worek?  PowyŜsza modyfikacja   umoŜliwi przystąpienie do postępowania 
większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty 
cenowej?    
Odp.: Tak.                                              
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego 
pakietu.   
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie w/w pozycji do odzielnego pakietu.                                                                       
Pytanie nr 42 
Dotyczy pakietu nr 10, poz. 1,2,3,4 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę 
na dopuszczenie w Pakiecie nr 10, pozycji nr 1,2,3,4 preparatu  w opakowaniu typu worek?    
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 43 
Dotyczy pakietu nr 10, poz. 5,6 
W związku z obecnością na rynku Mannitolu w stęŜeniach 15% i 20% czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 10 w pozycji nr 5 Mannitolu o stęŜeniu 15% w 
worku o pojemności 250ml i w pozycji nr 6 Mannitolu o stęŜeniu 15% w worku o polemności 
100ml? 
Uzasadnienie: 
Mannitol w postaci 15% roztworu jest produktem o stęŜeniu mniejszym od stęŜenia 
nasycenia, co pozwala do minimum ograniczyć ryzyko występowania krystalizacji oraz 
związanej z tym procesem konieczności ponownego rozpuszczania kryształów spotykanej w 
praktyce klinicznej. Roztwór zawierający 15%  mannitolu nie będzie zawierał kryształów (w 
roztworze będzie obecny mannitol całkowicie rozpuszczony w wodzie), kiedy temperatura 
produktu wyniesie powyŜej 16-17°C. 
Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-
chemicznych) od roztworów 20%, gdyŜ nie krystalizują podczas przechowywania w 
temperaturze pokojowej.  
Odp.: Tak. 

 Pytanie nr 44  

Dotyczy pakietu nr 9 pozycji nr 10 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 9, w pozycji nr 10 dopuści produkt o takim samym 
zastosowaniu klinicznym, Aminomel  10E, 10%, 500ml?  
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 45 
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Dotyczy pakietu nr 9 pozycji nr 2 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 9, w pozycji nr 2 dopuści produkt o takim samym 
zastosowaniu klinicznym, Ivelip 20%, 500ml?  
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 46 
Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 9 pozycji nr 11 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 11, w pozycji nr 2 dopuści produkt o takim samym 
zastosowaniu klinicznym, Multimel N4- 550E, 2000ml?  
Odp.: Tak. 

Pytanie nr 47 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 1 pkt. 6 poprzez skrócenie daty waŜności leków  
do okresu 1 roku i zrezygnuje z moŜliwości zwrotu towaru?                                                     
Odp.: Nie 

Pytanie nr 48  
 

Czy Zamawiający wykreśli w § 4 pkt. 3 b?  
Odp.: Nie. 

Pytanie nr 49 

Dotyczy pakietu 19 poz. 5: 

- Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 3mx15cm? 

Odp.: Tak 

Pytanie nr 50  

Dotyczy pakietu 19 poz. 5-6: 
- Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 4-8 minut w opakowaniu a 1 
szt.?  
Odp.: Nie. 

Pytanie nr 51  

1. Pakiet nr 18, poz. 3 
Czy zamawiający dopuści gazę 13 nitkową w opakowaniu A 200mb lub gazę 17 nitkową w 
opakowaniu A 100 mb?  
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza gazę 13 nitkową w opakowaniach a 200mb, dopuszcza 
gazę 17 nitkową w opakowaniach A 100 szt. 
Pytanie nr 52  
2. Pakiet nr 18, poz. 18-21 
Czy Zamawiający dopuści rękawy opatrunkowe zawierające w swym składzie poliamid i 
poliuretan, a nie zawierające bawełny, która jako włókno naturalnego pochodzenia w 
znacznie większym stopniu wchłania płyny ustrojowe niŜ włókna sztuczne, przez co stanowi 
poŜywkę dla rozwijania się bakterii?  
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 53  
3. Pakiet nr 19, poz. 4 
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Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 5cmx7,2cm, 
pozostałe parametry zgodne z siwz?  
Odp.: Nie. 
Pytanie nr 54 
4. Pakiet nr 19, poz. 5-6 
Czy zamawiający wymaga opasek gipsowych nawiniętych na plastikowy, perforowany 
trzpień, który umoŜliwia równomierne namaczanie opaski i uniemoŜliwia jej deformacje?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
Pytanie nr 55  
5. Pakiet nr 19, poz. 5-6 
Czy zamawiający wymaga opasek gipsowych o nasyceniu gipsem naturalnym min. 94%?  
Odp.: Zgodnie z opisem w SIWZ lub równowaŜne. 
Pytanie nr 56  
6. Pakiet nr 19, poz. 7,8 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców o długości 1m z przeliczeniem 
zamawianych ilości?  
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 57  
7. Pakiet nr 22, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2200 g?  
Odp.: Nie. 
Pytanie nr 58 
8. Pakiet nr 22, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2000 g?  
Odp.:  Nie. 
Pytanie nr  59 
9. Pakiet nr 24, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści serwetę zgodną z siwz wyposaŜoną dodatkowo w tasiemkę, co 
zwiększa bezpieczeństwo uŜytkowania?  
Odp.:  Tak. 
Pytanie nr 60 
10. Pakiet nr 24 i 25 
Czy w związku z faktem, Ŝe zamawiający wymaga wyrobów jałowych, zamawiający dla 
potwierdzenia poprawnej sterylizacji w zwalidowanym procesie będzie wymagał 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą 
PN-EN ISO 17665-1:2008 dla pary wodnej, wymaganego prawem od kaŜdego producenta 
jałowych wyrobów medycznych? Dokument ten pozwoli na zweryfikowanie bezpieczeństwa 
oferowanych wyrobów.   
Odp.: Tak wymaga. 
Pytanie nr 61 
 
1. Czy dostawy mają następować w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy?  
Odp.: Tak 
Pytanie nr 62  
2. Czy dostawy „na cito” mają następować w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?  
Odp.: Tak w przypadku mat. Opatrunkowych, w przypadku leków zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 63  
3. Jaka minimalna ilość zostanie przez zamawiającego na pewno zamówiona?  
Odp.: Zgodnie z opisem w SIWZ. 
Pytanie nr 64  
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4. Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby kaŜda faktura zawierała informację o numerze 
serii, dacie waŜności i cenie brutto za opakowanie? 

Informacje te nie muszą być zamieszczane na fakturze według przepisów rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym 
podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, 
do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie 
przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku 
wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie 
numeru serii, datę waŜności i cenę brutto za opakowanie bezpośrednio na fakturze moŜe 
być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami. Jeśli zamawiający nie 
odstąpi od tego nakazu to zwracamy się z prośbą na wyraŜenie zgody, aby powyŜsze 
informacje były zapisane nie w fakturze, lecz w załączniku do faktury.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamieszczenie informacji o numerze serii i dacie waŜności w 
załączniku do faktury, natomiast Zamawiający odstępuje od konieczności podawania ceny 
brutto za opakowanie. 

Pytanie nr 65  

5. Czy zamawiający zgadza się, aby dostarczenie faktury korygującej i noty korygującej 
następowało w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy?  

Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 66  
6. Czy w razie braku moŜliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów 

zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych 
parametrach i w takiej samej cenie?  

Odp.: Tak. 
Pytanie nr 67  
7. Czy Zamawiający zgadza się zapisać moŜliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany 

obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?  
Odp.: Tak 
Pytanie nr 68  
8. Czy Zamawiający zgadza się zapisać moŜliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 

3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia 
zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług 
konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy 
przekroczy 3%?  

Odp.: Nie. 
Pytanie nr 69  

1. Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 1, poz 29 preparatu w postaci emulsji (op x 10 
amp), czy w postaci roztworu do wstrzykiwań (op x 5 amp – 20 opakowań)? 

Odp.: Zamawiający wymaga preparatu w postacji emulsji (op x 10 amp) 
Pytanie nr 70 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatów z importu równoległego? 
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 71 

3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1, poz 49 preparat w postaci fiolek, gdyŜ tylko 
w takiej postaci wymagana dawka występuje? 

Odp.: Tak jak w SIWZ czyli fiolki. 
Pytanie nr 72 

4. Czy w Pakiecie 1, poz 52 Zamawiający dopuści preparat w postaci fiolek, gdyŜ tylko 
taki występuje? 
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Odp.: Tak jak w SIWZ czyli fiolki. 
Pytanie nr 73 

5. Czy w Pakiecie 1, poz 52 Zamawiający dopuści (ze względów ekonomicznych) 
preparat Meprelon, 1000mg, proszek do sporządzania r-ru do wstrz. Inf. 1 fiolka + 1 
ampułka? 

Odp.: Tak.  
Pytanie nr 74  

6. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1, poz 61 preparat w opakowaniu x 5 ampułek 
(340 opakowań)? 

Odp.: Tak 
Pytanie nr 75  

7. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1, poz 64 preparat w opakowaniu x 10 ampułek 
(22 opakowania)? 

Odp.: Tak 
Pytanie nr 76  

8. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu 1, poz 72 do osobnego 
pakietu, gdyŜ występuje brak u Producenta tego preparatu. 

Odp.:  Nie. 
Pytanie nr 77  

9. Dotyczy Pakietu nr 1 poz.80  Producent zakończył produkcję leku Remestyp 
200mg/2ml x 5 amp. Obecnie proponowany przez producenta preparat zamienny 
zawiera wyŜszą dawkę substancji czynnej o nazwie Glypressin 1mg/8,5ml roztw. do 
wstrzyk. 5 amp, Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na jego wycenę prosimy o określenie 
ilości opakowań ? 

Odp.: Tak, proszę wycenić 2 opakowania. 
Pytanie nr 78  

10. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wykreślenie lub wydzielenie do osobnego 
pakietu Preparatu z Pakietu 1, poz 81 (Tetabulin, amp 250j.m. x 1 amp-strz) ze 
względu na zakończenie produkcji. Preparat nie będzie dostępny. 

Odp.: Zamawiający wykreśla w/w poz. z pakietu. 
Pytanie nr 79  

11. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wykreślenie lub wydzielenie do osobnego 
pakietu preparatów z Pakietu 1, poz 84 i 85 (Thiopental 500mg i 1000mg x 25 fiol) ze 
względu na zakończenie produkcji. Preparat nie będzie dostępny.  

Odp.: Zamawiający wykreśla w/w poz. z pakietu. 
Pytanie nr 80  

12. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wykreślenie lub wydzielenie do osobnego 
pakietu preparatów z Pakietu 1, poz. 89  ze względu na stały brak. Preparat nie jest 
dostępny. 

Odp.:  Nie, w/g wiedzy Zamawiającego produkt ten jest dostępny. 
Pytanie nr 81 

13. Czy w Pakiecie 2, poz 4 Zamawiający miał na myśli preparat Carbo Medicinalis 0,3g 
x 20tabletek? 

Odp.; Tak 
Pytanie nr 82 

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci form doustnych proponowanych 
preparatów, ( tabletek, tabletek powlekanych, tabletek dojelitowych, kapsułek 
dojelitowych, tabletek draŜowanych, kapsułek, kapsułek twardych), celem 
zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej lub jeśli na rynku występują jedynie 
preparaty w innej postaci niŜ wymagane przez Zamawiającego?  
- Pak 2, poz 9, 17, 20, 21, 23, 24, 29, 40, 54, 59, 61, 67, 69, 77, 78, 81, 82, 89, 90, 93,  
94, 95, 97, 102,  
- Pak 6, poz 3, 4 – na tabletki powlekane 
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- Pak 2, poz 13, 90 – na tabletki dojelitowe 
 - Pak 2, poz 42 – na tabletki lub kapsułki twarde 
 - Pak 2, poz 80 – na draŜetki 
Odp.: Tak, dopuszcza na w/w zmiany postaci. 

Pytanie nr 83 
15. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2, poz 31 preparat „Pelethrocin tabl.powl. x 30 

szt, 150 opakowań) 
     Odp.: Nie. 
Pytanie nr 84  

16. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2, poz 32 preparat w opakowaniu x 60 tabletek 
powlekanych (7 opakowań)? Preparat w wymaganym opakowaniu x 100 tabletek 
powlekanych jest na ciągłym braku. 

Odp.:  
Pytanie nr 85  

17. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wykreślenie lub wydzielenie do osobnego 
pakietu preparatów z Pakietu 1, poz 89  ze względu na stały brak. Preparat nie jest 
dostępny. 

Odp.: Nie, w/g wiedzy Zamawiającego produkt ten jest dostępny. 
Pytanie nr 86  

18. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wykreślenie lub wydzielenie do osobnego 
pakietu preparatów z Pakietu 2, poz 49  ze względu na zakończenie produkcji. 
Preparat nie jest dostępny. 

Odp.: Zamawiający wykreśla w/w pozycję z pakietu. 
Pytanie nr 87  

19. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2, poz 54 preparat w opakowaniu x 28 tabletek 
powlekanych (33 opakowania)? 

Odp.: Tak, z prawidłowym przeliczeniem ilości opakowań. 
Pytanie nr 88  

20. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2, poz 59 preparat w opakowaniu x 28 tabletek 
powlekanych (13 opakowań)? 

Odp.: Tak, z prawidłowym przeliczeniem ilości opakowań. 
Pytanie nr 89  
 

21. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2, poz 61 preparat w opakowaniu x 28 tabletek 
powlekanych (23 opakowania)?  

Odp.:  Tak, z prawidłowym przeliczeniem ilości opakowań 
Pytanie nr 90  

22. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wykreślenie lub wydzielenie do osobnego 
pakietu preparatów z Pakietu 2, poz 68  ze względu na koniec dopuszczenia do obrotu. 
Preparat nie jest dostępny. 

Odp.: Zamawiający wykreśla w/w pozycję z pakietu. 
Pytanie nr 91 

23. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wykreślenie lub wydzielenie do osobnego 
pakietu preparatów z Pakietu 2, poz 76  ze względu na zakończenie produkcji. 
Preparat nie jest dostępny. 

Odp.: Zamawiający wykreśla w/w pozycję z pakietu. 
Pytanie nr 92  

24. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2, poz 85 preparat w opakowaniu x 50 tabletek 
(3 opakowania)? 

Odp.: Tak 
Pytanie nr 93  

25. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2, poz 86 preparat w opakowaniu x 28 tabletek 
powlekanych (27 opakowań)? 
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Odp.: Tak 
Pytanie nr 94  

26. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6, poz 1 preparat w opakowaniu x 1 fiolka (250 
opakowań)? 

Odp.:  Tak. 
Pytanie nr 95 

27. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6, poz 2 preparat w opakowaniu x 1 fiolka 
(8000 opakowań)? 

Odp.: Tak 
Pytanie nr 96  

28. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 11, poz 1 i 2 preparat w postaci ampułek, gdyŜ 
tylko takie występują? Producent zmienił postać. 

Odp.: Tak.  
Pytanie nr 97  

29. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 11, poz 4 preparat „Amotaks Dis, tabletki 
rozpuszczalne i do połknięcie, 1g x 16 tabletek, 250 opakowań? 

Odp.: Tak  
Pytanie nr 98  

30. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 11, poz 34 i 35 preparaty w opakowaniach x 10 
fiolek (poz 34 – 3 opakowania, poz 35 – 6 opakowań) 

Odp.: Tak  
Pytanie nr 99  

31. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 11, poz 34 i 35 preparaty w opakowaniach x 1 
fiolka (poz 34 – 24 opakowania, poz 35 – 60 opakowań)  

Odp.: Tak 
Pytanie nr 100  

32. Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 w pozycji 18-21 rękawów 
siatkowych o długości 10 mb długości roboczej w przeliczeniu 
wykonanych z włókien poliamidu i elastanu.  

Odp.: Tak  
Pytanie nr 101  

33. Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 w pozycji 24 chusty 
włókninowej lub jedwabnej. 

Odp.:  Tak.  
Pytanie nr 102  

34. Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 w pozycji 5-6 opasek w 
op.a’1 szt. wraz z właściwym przeliczeniem zamawianych ilości o 
zawartości gipsu 88%.  

Odp.: Nie. 
Pytanie nr 103 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 pozycja 1, 3-9, 13-15, 19 
opakowań KabiPac? 
Opakowanie KabiPac to butelka wolnostojąca, posiadająca dwa oddzielne korki 
poliizoprenowe, z oznakowanym zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie 
uŜytkowania. Większy słuŜy do przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, 
zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed 
pierwszym uŜyciem, co zmniejsza koszty uŜytkowania w stosunku do innych opakowań. Po 
usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma 
niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skaŜenia otoczenia, jeśli 
w opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez personel.  
Dzięki zastosowaniu polietylenu klasy medycznej i płaskiemu kształtowi butelka samoistnie 
opróŜnia się w trakcie infuzji bez potrzeby dodatkowego napowietrzania. Opakowanie nie 
wchodzi w reakcje z dodawanymi do płynów lekami.  
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Asortyment płynów infuzyjnych w opakowaniach KabiPac jest największą ofertą pod 
względem pojemności (100ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml) i róŜnorodności płynów w 
bezpiecznych opakowaniach, co umoŜliwia wdroŜenie wymaganej terapii płynowej 
kompleksowo w bezpiecznych opakowaniach.  
Odp.: Tak 
Pytanie nr 104 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 pozycja 10 produktu 
leczniczego Aminosteril N-Hepa 8% 500ml? 
Odp.:Nie. 
Pytanie nr 105 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 pozycja 17, 18 produktu NaCl 
0,9% do irygacji w butelce zakręcanej? 
Odp.: Tak 
Pytanie nr 106  
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 11, poz 15 preparat w opakowaniu x 1 fiolka (220 
opakowań)?  
Odp.: Tak 
Pytanie nr 107 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci form doustnych proponowanych 
preparatów, ( tabletek, tabletek powlekanych, tabletek dojelitowych, kapsułek dojelitowych, 
tabletek draŜowanych, kapsułek, kapsułek twardych), celem zaoferowania korzystniejszej 
oferty cenowej lub jeśli na rynku występują jedynie preparaty w innej postaci niŜ 
wymagane przez Zamawiającego?  

- Pak 11, poz 12, 13, 16, 17, 20– na tabletki powlekane 
- Pak 11, poz 25 – na kapsułki lub kapsułki twarde 

Odp.: Tak.  
Pytanie nr 108 
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu 11, poz 8 i 9 do osobnego 
pakietu, gdyŜ występuje stały brak u Producenta tych pozycji. 
Odp.: Nie, dopuszcza moŜliwość podania ostatniej ceny z koniecznością podania tej 
informacji pod danym pakietem. 
Pytanie nr 109 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 11, poz 21 preparat w opakowaniu x 5 ampułek (12 
opakowań)? 
Odp.: Tak.  
Pytanie nr 110 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 11, poz 22 preparat w opakowaniu x 5 ampułek (20 
opakowań)? 
Odp.: Tak  
Pytanie nr 111 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 11, poz 33 preparat w postaci fiolek, gdyŜ tylko takie 
występują?  
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 112  
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 11, poz 38 preparat w opakowaniu x 10 fiolek (15 
opakowań)? 
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 113 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12, poz 1 preparat w opakowaniu x 1 fiolka (1300 
opakowań)? 
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 114 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12, poz 2 preparat w opakowaniu x 1 fiolka (10’000 
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opakowań)?  
Odp.: Tak 
Pytanie nr 115 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 13, poz 1 preparat w opakowaniu x 1 fiolka (1400 
opakowań)? 
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 116 
Czy w Pakiecie 4, poz 23 Zamawiający wymaga preparatu w dawce 2mg/5ml, czy 4mg/5ml?  
Odp.: Zamawiający wymaga preparatu w dawce 4mg/5ml. 
Pytanie nr 117 
Dotyczy Pakiet nr 7 pozycji Lp. nr : 
Lp. 1   Amoxicillin, Clavulanic acid  obecnie brak produkcji 
oraz 
Lp. 11 Fluticasone propionate 
Lp. 12 Fluticasone propionate 
Lp. 13 Fluticasone propionate 
Lp. 25 Salbutamol 
Lp. 27 Salmeterol 
Lp. 28 Theophyline 
Ze względu na to, iŜ maksymalna cena jednostkowa ,po której świadczeniodawca (szpital) 
obowiązany jest nabywać leki refundowane (zgodnie z Art.9 Ust.2 Ustawy  refundacyjnej  
z dnia 12 maja 2011 r., Dz.U. nr 122 poz. 696), w przypadku pozycji 11 ,12,13,25,27,28 
jest znacząco niŜsza niŜ Urzędowa cena zbytu ,zwracamy się z prośbą o wyłączenie do 
osobnego pakietu  lub wykreślenie tych leków 1,11,12,13,25,27,28  z w/w. Pakietu. 
Odp.: Zamawiający wydziela w/w pozycje i tworzy osobny pakiet nr 7A. 
 
 
Do wiadomości: 

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu. 
2. Strona internetowa Zamawiającego. 
3. a/a. 

 
 
 

    -lek.med. Jacek Kret- 
 

         ……………….…...……..……….. 
     (Dyrektor/kierownik Zamawiającego) 

 


