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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/08/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę  produktów leczniczych,  cz.  III  –  leki  różne,  płyny  infuzyjne,  kontrasty   dla  SPZOZ w 
Sanoku.

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy 

* Pytanie nr 1 –   dot. zad. nr 52 -   „Lacidofil”   
Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaoferowania  preparatu  Lactobacillus  rhamnosus  GG  o 
nazwie  handlowej  Floractin  x  20  kapsułek  producenta  Novascon  Pharmaceuticals?  W załączeniu 
poniżej oraz w załączniku specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy:
-  zawiera  szczep bakterii  Lactobacillus  rhamnosus  GG ATCC 53103,  na  którym przeprowadzono 
przeszło  500  klinicznych  badań  w  tym  także  na  wcześniakach  i  noworodkach  z  niską  masą 
urodzeniową,  potwierdzających  skuteczność  oraz  bezpieczeństwo  stosowania  Lactobacillus 
rhamnosus GG
- stosuje się raz dziennie (wygoda dawkowania), gdyż posiada wysoką ilość bakterii w jednej kapsułce 
(6 mld LRGG)
- można przyjmować równocześnie z antybiotykiem
- status rejestracyjny nie jako suplement diety  TYLKO dietetyczny środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia medycznego dla niemowląt od pierwszych dni życia, dzieci oraz dorosłych
• niskie dawkowanie powoduje, że koszt terapii jest zdecydowanie niższy niż w przypadku innych 

probiotyków
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 2 – dot. zad. 15, poz. 1,2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 15 pozycji nr 1, 2  i utworzenie z nich 
odrębnego  pakietu.  Wydzielenie  ww.  pozycji  pozwoli  na  przedstawienie  korzystniejszej  oferty 
cenowej i umożliwi  przystąpienie do tego asortymentu większej liczbie Oferentów.
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 3 – dot. zad. 15, poz. 1
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 15 pozycja 1 leku o podaniu 
domięśniowym?
Odpowiedź  :   Zamawiający wymaga preparatu do podawania dożylnego i domięśniowego.

* Pytanie nr 4 – dot. zad. 15, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 15 pozycja 2 leku pakowanego po 20 
tabletek?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę. Należy dokonać stosownych przeliczeń ilości.  

* Pytanie nr 5 – dot. zad. nr 20, poz. 9,10,11,12,13
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  z  zadania  nr  20  pozycji  nr  9,  10,  11,  12,  13  i 
utworzenie  z  nich  odrębnego  pakietu.  Wydzielenie  ww.  pozycji  pozwoli  na  przedstawienie 
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korzystniejszej  oferty  cenowej  i  umożliwi  przystąpienie  do  tego  asortymentu  większej  liczbie 
Oferentów.
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 6   – dot. zad. nr 41, poz. 2 i poz. 3  
Czy  zamawiający  mając  na  uwadze  środki  publiczne,  którymi  operuje,  wyrazi  zgodę  na 
zaproponowanie  produktu Citra-Lock™  (  cytrynian  sodu  )  w  stężeniu  4%  w  postaci  bezigłowej 
ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock i/lub ampułko-strzykawki x 2,5ml stosowany w celu 
utrzymania prawidłowej drożności każdego dostępu naczyniowego przy jednoczesnym ograniczeniu 
zastosowania  środków  trombolitycznych  jako  skuteczne  i  bezpieczne  rozwiązanie 
przeciwzakrzepowe, przeciwbakteryjne?
Odpowiedź  :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 7 – dot. zad. nr 29
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 29 leku w postaci kapsułek?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 8 – dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 3.1 z 10 %  do wartości 
max. 5%?  Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź  :   Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 9 – dot. wzoru umowy 
Czy  Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 3.12 z 10 %  do 
wartości max. 5%?  Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź  :   Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 10 - dot. wzoru umowy 
Czy  Zamawiający w par. 5.2. przewiduje możliwość dopisania po słowie „pisemnej” frazy „pod 
rygorem nieważności”? Obecny zapis nie ustanawia takiego rygoru, przeto strony mogą zmienić 
umowę ustnie, ryzykując jedynie spór dowodowy w tym zakresie. Jest to ryzykowne dla obu stron 
umowy.
Odpowiedź  :   Zamawiający modyfikuje zapis w  par. 5.2. i otrzymuje on brzmienie: „Zmiana umowy 

winna następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu podpisanego 

przez obie strony”.

* Pytanie nr 11 – dot. wzoru umowy
Czy  Zamawiający  wykreśli  w  par. 8.1. frazę: „Podstawę do  wystawienia  faktury  stanowi 
potwierdzenie dostawy zamawianego towaru przez Zamawiającego na liście przewozowym lub innym 
dokumencie, którego kopię na żądanie Zamawiającemu należy dostarczyć.”? Wykonawca, w celu 
efektywnego wykonania umowy, minimalizacji procedur i kosztów stron  dostarcza wyłącznie fakturę 
-  wraz zamówieniem. 
Odpowiedź  :   Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 12 - dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający wykreśli par. 8.4? 
Odpowiedź  :   Zamawiający nie wykreśla. 

* Pytanie nr 13 – dot. zad. 8, poz. 1
Dla  wskazanego  przez  Zamawiającego  w  zad.8  poz.1  mleka  początkowego  NAN Pro  1 
producent zmienił opakowania na 32szt x 90ml. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę 
powyższych pełnych opakowań w ilości 57?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 14 – dot. zad. 8, poz. 2
Dla wskazanego przez Zamawiającego w zad.8 poz.2 hypoalergicznego mleka początkowego NAN 
HA producent  zmienił  opakowania  na 32szt  x  90ml.  Czy Zamawiający wyraża  zgodę na wycenę 
powyższych pełnych opakowań w ilości 13?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę. 
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* Pytanie nr 15 – dot. zad. 8, poz. 3
Dla wskazanego przez Zamawiającego w zad.8 poz.3 mleka dla niemowląt  z małą  i  bardzo małą 
urodzeniową masą ciała PreNAN producent zmienił opakowania na 32 szt x 70ml. Czy Zamawiający 
wyraża  zgodę  na  wycenę  powyższych  pełnych  opakowań  w  ilości  13  zgodnie  z  przeliczeniem 
pojemności, czy 10 zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę na wycenę 13 opakowań z przeliczeniem pojemności.

* Pytanie nr 16 – dot. zad. 8, poz. 4
Wskazane przez Zamawiającego w zad.8 poz.4 mleko NAN Pro 2R 350g zostało wycofane z oferty 
producenta. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę mleka NAN Pro 3 350g?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 17 – dot. zad. nr 5, poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 5 pozycji nr 3?
Curosurf 1op.- z powodu zaprzestania dystrybucji produktu przez nasza firmę. 
(brak produktu w ofercie). 
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 18 – dot. zad. nr 36
Czy Zamawiający dopuści paski pakowane każdy osobno w opakowaniu zbiorczym po 100 sztuk z 
odpowiednim przeliczeniem żądanej w SIWZ ilości?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 19 - dot. zad. nr 36
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane paski umożliwiały dokonywanie pomiarów z krwi 
noworodkowej?
Odpowiedź  :   Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza. 

* Pytanie nr 20 - dot. zad. nr 36
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostaw na cito do 48 godzin?
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 21 – dot. zad. 36 
Czy  Zamawiający  dopuszcza  i  wymaga  w  przedmiotowym  postępowaniu  zaoferowanie  pasków 
testowych  do  stosowanych  aktualnie  w  szpitalu  glukometrów  GlucoDr.  auto  lub  pasków 
równoważnych, charakteryzujących się przynajmniej następującymi parametrami:
a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania;
b) Funkcja bezkontaktowego wyrzutu zużytego paska testowego za pomocą przycisku;
c)  Detekcja zbyt  małej  ilości  krwi wprowadzonej  do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego 
komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; 
d)  Enzym  dehydrogenaza  glukozy  dający  poprawne  wyniki  niezależnie  od  stężenia  tlenu 
rozpuszczonego we krwi;
e) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;
f) Czas pomiaru od chwili zassania próbki 5 s; 
g) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska 
nieco poniżej części szczytowej, znajdujące się w oddaleniu od krawędzi glukometru – umożliwiające 
pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców oraz z licznych miejsc AST, a także krwi żylnej i 
tętniczej;
h) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach zgodnie z 
wymogami producenta; 
i)  Zakres  wyników  liczbowych  pomiaru  10-900mg/dl  umożliwiający  uzyskiwanie  tak  samo 
precyzyjnych i dokładnych wyników z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 
oraz z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego;
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga. 

* Pytanie nr 22 – dot. zad. 36 
Czy Zamawiający wymaga  aby deklarowany w instrukcjach obsługi  maksymalny błąd pomiarowy 
pasków testowych nie przekraczał ±15mg/dl przy stężeniu glukozy <100mg/dl i  ±15% przy stężeniu 
glukozy >100 mg/dl, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga. 
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* Pytanie nr 23 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający wymaga pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy,  zapewniającym 
minimalizację zafałszowań pomiaru niezależnie od stężenia tlenu we krwi?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga. 

* Pytanie nr 24 – dot. zad. 36 
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  paski  umożliwiały  podawanie  wyników  pomiaru  przy  stężeniu 
glukozy  od  10mg/dl  do  900mg/dl,  wyświetlając  wyniki  liczbowe  u  pacjentów  z  hipoglikemią  i 
hiperglikemią?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga. 

* Pytanie nr 25 – dot. zad. 36 
Czy Zamawiający wymaga pasków testowych współdziałających z glukometrem usuwającym zużyte 
paski  bezkontaktowo,  po  naciśnięciu  odpowiedniego przycisku?  Taka  funkcja  zapewnia  higienę  i 
bezpieczeństwo pracy personelu.
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga. 

* Pytanie nr 26 – dot. zad. 36 
Czy Zamawiający wymaga pasków testowych przeznaczonych do wykonywania pomiarów we krwi 
żylnej i włośniczkowej?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga. 

* Pytanie nr 27 - dot. zad. 36 
Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe umożliwiały wykonywanie dokładnych pomiarów w 
zakresie hematokrytu 20-60%, standardowym dla wszystkich nowszych modeli pasków testowych?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga. 

* Pytanie nr 28 – dot. zad. 36
 Czy  w  celu  uzyskania  pewności  pracy  na  sprzęcie  dającym  wiarygodne  wyniki  pomiarów 
Zamawiający wymaga przedstawienia atestu niezależnej Jednostki Notyfikowanej potwierdzającego 
spełnianie  przez  zaoferowany  sprzęt  normy  ISO15197:2013?  Norma  ta  zacznie  obowiązywać  w 
trakcie umowy przetargowej.
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga. 

* Pytanie nr 29 – dot. zad. 36 
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  paski  testowe  do  glukometrów  były  wyrobem  medycznym 
refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do Zamawiającego?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga. 

* Pytanie nr 30 -  dot. zad. 36 
Czy Zamawiający wymaga  aby oferentem był  podmiot  posiadający zezwolenie  na  hurtowy obrót 
lekami,  co  zabezpieczy  dostawę  i  transport  pasków  testowych  w  warunkach  odpowiedniej, 
kontrolowanej temperatury i wilgotności?
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 31 – dot. zad. 36 
Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometru, gdzie zgodnie z instrukcją obsługi 
wszystkie  elementy zestawu są niebezpieczne biologicznie i  mogą  potencjalnie  przenosić  choroby 
zakaźne, nawet po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji? 
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 32 – dot. zad. 36 
Czy Zamawiający dopuści  ofertę  pasków testowych  do glukometrów,  wymagających  sprawdzania 
poprawności uzyskania wyników za pomocą płynu kontrolnego za każdym razem gdy wynik testu 
poziomu glukozy jest wyższy lub niższy od normalnego?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 33 – dot. zad. 36 
Czy Zamawiający dopuści  złożenie  oferty przez wykonawcę,  który przystępując  do przetargu nie 
posiada własnego adresu strony internetowej z udostępnionym kontaktem telefonicznym?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

* Pytanie nr 34 – dot. zad. 36 
Czy Zamawiający dopuści paski testowe nie posiadające funkcji automatycznego odrzucania zbyt 
małej ilości krwi pobranej przez pasek? Przy każdym pomiarze paski tego rodzaju wymagają od 
użytkownika dokładnego obserwowania czy pole testowe paska zostało idealnie wypełnione?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 35 – dot. zad. 1, poz. 127
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 127 (esomeprasolum inj 0,04x10fiolek) wymaga, aby preparat 
esomeprazol  proszek  do  sporządzania  roztworu  do  wstrzykiwań  lub  infuzji  (Esoeprazolum  inj.) 
posiadał  zarejestrowanie  wskazanie  u  dzieci  i  młodzieży w wieku od 1 do 18 lat  do hamowania 
wydzielania żołądkowego, gdy podanie doustne jest  niemozliwe, w sytuacjach takich jak: choroba 
refluksowa przełyku (GERD) u pacjentów z refluksowym zapaleniem przełyku z nadżerkami i (lub) 
ciężkimi objawami refluksu/”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga. 

* Pytanie nr 36 – dot. zad. 1, poz. 306
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 306 (Budesonidum nebuliz 500mcg/2ml x 20 sztuk*) wymaga, 
aby bedesonid do nebulizacji  posiadał  zarejestrowane wskazanie u pacjentów z zespołem krupu – 
ostrym zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeli -  niezależnie od etiologii? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 37 – dot. zad. 15, poz. 10,11
Czy Zamawiający w zadaniu nr 15 poz. 10,11 (Meropenemum) wymaga, aby trwałość roztworu po 
przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę i była potwierdzona stosownymi badaniami i zapisami w 
Charakterystyce Produktu Leczniczego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga. 

* Pytanie nr 38 – dot. zad. nr 19, poz. 2
Czy Zamawiający w zadaniu r 19 poz. 2 (Bupivacainum Spinal 0,5% Haevy a 4ml x 5amp) wymaga 
zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga. 

* Pytanie nr 39 – dot. zad.   nr 1 poz. 252  – Verapamil tabl 40mg x 20    Op. 400.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku pakowanego po 40 szt. w 1 opakowaniu?
Jeżeli  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  powyższe,  prosimy  o  wskazanie  poprawnego  sposobu 
przeliczenia opakowań.
Odpowiedź:     Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu pakowanego a 40 sztuk w ilości  
200 opakowań.

* Pytanie nr 40 –   dot. zad.  nr 1 poz. 173  – Lactulosum syrop 2,5g/5ml a 150ml    Op. 900     Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie roztworu doustnego o zawartości laktulozy  3,33 g / 5ml 
w opakowaniach 300 ml? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, w składanej ofercie ilość ml 
zostanie przeliczona na ilość zgodną z zapotrzebowaniem wskazanym  w SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 41 –   dot. zad. nr 1 poz. 395  – Ibuprofenum zawiesina a 120ml    Op. 60   
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zawiesiny  doustnej  w  butelce  100ml?  Jeżeli 
Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, w składanej ofercie ilość ml zostanie przeliczona na ilość 
zgodną z zapotrzebowaniem wskazanym  w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 42 
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 
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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)?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie innej ilości sztuk w opakowaniu przy czym  
ilość sztuk  może być większa lub mniejsza od produktu wzorcowego do 50% z  zaokrągleniem do  
pełnego opakowania w górę. 

* Pytanie nr 43 
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?
Odpowiedź:     Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 44 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i 
odwrotnie ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 45
 Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego 
produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?
Odpowiedź:     Zamawiający  wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji . Należy 
dokonać wyceny podając ostatnio obowiązującą cenę. 
* Pytanie nr 46 – dot. zad. nr 1
 Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poniższych pozycjach wyraża zgodę na :
Poz. 18 Algeldrate 0,5 g x 30 tabl. wykreślenie ze względu na czasowy brak produkcji
Poz. 34 antilactin kaps. x 30 – wykreślenie ze względu na zakończoną produkcję
Poz. 63 carbo medicinalis 0,3 g x 20 wykreślenie ze względu na czasowy brak produkcji
Poz. 128 fenoterol 0,005 g x 100 – wykreślenie ze względu na zakończoną produkcję
Poz. 167 ketokonazol 0,2 x 10  – wykreślenie ze względu na zakończoną produkcję
Poz. 179 magnesium 200 mg x 30 - wykreślenie ze względu na czasowy brak produkcji
Poz. 208 glyceril trinitrate 10 mg/10 ml x 10 amp. - wykreślenie ze względu na czasowy brak 
produkcji
Poz. 264 distigminum bromidum 0,5mg/1 ml x 25 amp. – stałe wstrzymanie w obrocie
Poz. 266 neostigminum  inj. 0,5 mg/1 ml x 10 - wykreślenie ze względu na czasowy brak produkcji
Poz. 315 streptokinase 1,5 mln x1 fiol.  – wykreślenie ze względu na zakończoną produkcję
Poz. 392 tuberculosis vaccine dopęcherzowa 100 mg x 1 fiol. wykreślenie ze względu na czasowy 
brak produkcji
Poz. 412 ipratropium bromide r-r do nebulizacji 250 ug/1ml x 20 amp.  – wykreślenie ze względu na 
zakończoną produkcję
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Należy dokonać wyceny podając ostatnio obowiązującą  
cenę. 

* Pytanie nr 47 – dot. zad. 1, poz. 31 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 31 ferrum x 50 tabl., miał na myśli wycenę ascofer x 50 tabl. ?
Odpowiedź:     Zamawiający miał na myśli wycenę ascofer x 50 tabl.

* Pytanie nr 48 – dot. zad. 1, poz. 65
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 65 dopuszcza wycenę pojemności 500 g – 20 op. ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 49 -  dot. zad. 1, poz. 94
 Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 94 dopuszcza wycenę tabletek dojelitowych ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 50 – dot. zad. 1, poz. 105 
Czy Zamawiający dopuszcza  w pakiecie nr 1 w pozycji 105 wycenę 9 opakowań preparatu Makrogol  
74 g  x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo 
Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego 
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oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?
Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej 
prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.
Odpowiedź:     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 51 – dot. zad. 1, poz. 189 
Czy w pakiecie 1 w poz. 189 levodopa tabl. 62,5 mg x 100 , należy wycenić tabletki do przygotowania 
zawiesiny, czy należy wycenić w postaci kapsułek ?
Odpowiedź:  Należy wycenić w postaci kapsułek.

* Pytanie nr 52 – dot. zad. 1, poz. 197 
Czy Zamawiający wymaga ,aby w pakiecie nr 1 w pozycji  197  był preparat 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?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 53 – dot. zad. 1, poz. 197
Czy Zamawiający wymaga ,aby w pakiecie nr 1 w pozycji 197  był preparat Makrogol (74 g x 48 
saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź:     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 54 – dot. zad. 1, poz. 237 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 237 dopuszcza wycenę pojemności 150 ml – 250 op.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 55 -  dot. zad. 1, poz. 256 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 256 dopuszcza wycenę pojemności 50 g – 10 op. ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 56 – dot. zad. 1, poz. 316
Czy Zamawiający w pakiecie 1  w poz.  316 dopuszcza wycenę  produktu równoważnego Sudolan, 
krem, pielęgnująco-regenerujący, 75 g – 224 op. ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę produktu równoważnego. 

* Pytanie nr 57 – dot. zad. 1, poz. 326 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 326 dopuszcza wycenę testu ciążowego płytkowego ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 58 – dot. zad. 1, poz. 434 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 434 dopuszcza wycenę Antytoks.jadu żmii, 500 j.a.,roztw.do 
wstrz., 1 amp ?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 59 – dot. zad. 1, poz. 436 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 436 dopuszcza wycenę Szczep. tężcowa adsorb. Tetana, 0,5 
ml, 1doza, inj., 1amp – 60 op. ze względu na zakończoną produkcję 250 j. a 1 ml ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 60 -  dot. zad. 1, poz. 444 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 444 dopuszcza wycenę Thiogamma Turbo-Set, 600 mg/50 ml, 
roztw.do infuz., 10 fiol – 3 op. ? (nowa postać leku , dawka 600 mg/20 ml wycofane decyzją GIF ). 
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 61 -  dot. zad. 1, poz. 445
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 445 IBUPROFEN 0,5 G X 60 TABL. , ze względu na brak 
dostępności na polskim rynku dawki 500 mg , dopuszcza wycenę dawki 400 mg x 60 tabl. powl – 10 
op.?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza wycenę dawki 400mg. 
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* Pytanie nr 62 – dot. zad. 2, poz. 7 
Czy  Zamawiający  w  pakiecie  2  w  poz.7  wyraża  zgodę  na  wykreślenie  ze  względu  na  dłuższe 
wstrzymanie produkcji ?
Odpowiedź:     Zamawiający nie wyraża zgody. Należy dokonać wyceny podając ostatnio obowiązującą  
cenę. 

* Pytanie nr 63 – dot. zad. 8, poz. 3 
Czy Zamawiający w pakiecie 8 w poz. 3 mleko PRE NAN 90ml – 300 op., ze względu na zmianę 
pojemności butelek wyraża zgodę na wycenę pojemności 70 ml – 386 op. ?
Odpowiedź: Należy wycenić pojemność 70ml. 

* Pytanie nr 64 – dot. zad. 8, poz. 4 
Czy Zamawiający w pakiecie 8 w poz. 4 nan 2 R 350 g , wyraża zgodę na wykreślenie ze względu na 
zakończoną produkcję ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (patrz pytanie nr 16).

* Pytanie nr 65 – dot. zad. 19, poz. 1 
Czy Zamawiający w pakiecie 19 w poz. 1 miał na myśli wycenę Bupivacainum h/chlor.WZF 0.5%, 20 
ml, roztw. do wstrz., 5 fiol ?
Odpowiedź:     Zamawiający miał na myśli wycenę Bupivacainum h/chlor.WZF 0.5%, 20 ml, roztw. do  
wstrz., 5 fiol.
* Pytanie nr 66 -  dot. zad. 28 
Czy Zamawiający dopuszcza  w pakiecie nr 28 wycenę 105 opakowań preparatu Makrogol  74 g  x 48 
saszetek,  który  jest  jedynym  preparatem  rekomendowanym  przez  Europejskie  Towarzystwo 
Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego 
oferta  cenowa  jest  korzystna  dla  Zamawiającego?
Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej 
prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 67 – dot. zad. 412, poz. 2 
Czy Zamawiający w pakiecie 41 w poz. 2 tauroloc HEP 100 a 5 ml x 10 fiol. (koniec produkcji), 
dopuszcza wycenę TauroLock Hep 100, 3 ml, roztw., 10 amp  - 8 op. ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 68 – dot. zad. 44, poz. 44 
Czy Zamawiający w pakiecie  44  w poz.  Bebiko  1 400 g  (pozycja  2)  ze  względu na  zakończoną 
produkcję pojemności 400 g , wyraża zgodę na wycenę pojemności 350 g – 30 op. ?
Odpowiedź:      Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 69 – dot. zad. 52 
Czy Zamawiający w pakiecie 52  dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu Lactobacillus 
rhamnosus GG o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek – 1100 op.  (dawkowanie 1 raz 
dziennie)  ?
 - zawiera szczep bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, na którym przeprowadzono 
przeszło 500 klinicznych badań w tym także na wcześniakach i noworodkach z niską masą 
urodzeniową, potwierdzających skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania Lactobacillus 
rhamnosus GG
- stosuje się raz dziennie (wygoda dawkowania), gdyż posiada wysoką ilość bakterii w jednej kapsułce 
(6 mld LRGG)
- można przyjmować równocześnie z antybiotykiem
- status rejestracyjny nie jako suplement diety TYLKO dietetyczny środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia medycznego dla niemowląt od pierwszych dni życia, dzieci oraz dorosłych
- niskie dawkowanie powoduje, że koszt terapii jest zdecydowanie niższy niż w przypadku innych 
probiotyków
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza (patrz pytanie nr 1).  
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* Pytanie nr 70 -  dot. zad. 65, poz. 1,2 
Czy  Zamawiający  w  pakiecie  64  w  pozycjach  1,2  wymaga  ,  aby  oferowana  immunoglobulina 
posiadała  poziom  IgA  poniżej  0,05mg/ml?  Według  doniesień  literaturowych  to  właśnie  wysoki 
poziom IgA odpowiada za występowanie większości działań niepożądanych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

* Pytanie nr 71- dot. zad. 64 -, poz. 1,2 
Czy Zamawiający w pakiecie 64 w pozycjach 1,2 wymaga  aby oferowana immunoglobulina była 
wolna od alkoholi?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

* Pytanie nr 72 – dot. zad. 64, poz. 1,2 
Czy Zamawiający w pakiecie 64 w pozycjach 1,2 wymaga aby oferowana immunoglobulina posiadała 
obojętny stabilizator maltozę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

* Pytanie nr 73 – poz. 64, poz. 1,2 
Czy Zamawiający w pakiecie 64 w pozycjach 1,2 wymaga aby oferowana immunoglobulina posiadała 
rejestrację m.in. w przewlekłej Zapalnej Polineuropatii Demielinizacyjnej(CIDP)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

* Pytanie nr 74 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 
3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) ?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

* Pytanie nr 75 – dot. zad. 36
Czy  Zamawiający  wymaga  funkcji  autokodowania,  co  w  praktyce  oznacza  wyeliminowanie 
konieczności kodowania - po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności 
potwierdzające  ani  sprawdzające  użytkownika.  Takie  rozwiązanie  ułatwia  i  przyspiesz  pracę 
personelu.
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

* Pytanie nr 76 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający dopuści glukometry i paski testowe, gdzie konieczne jest sprawdzenie zgodności 
kodu na opakowaniu pasków i kodu na wyświetlaczu glukometru?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 77 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający wymaga funkcji „automatyczny wyrzut paska” ? Funkcja daje dodatkowe 
podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu personel nie ma styczności z materiałem 
biologicznym pacjenta.
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

* Pytanie nr  78 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowania paski i glukometry, które w instrukcjach użycia 
nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów                                   z  
obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo 
niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i 
jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są 
prawidłowe i miarodajne ?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 79  – dot. zad. 36
Czy Zamawiający dopuści do przetargu paski z „bocznym” polem pomiarowym ? Takie 
umiejscowienie utrudnia lub uniemożliwia nakładanie próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia. 
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 80 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu glukometry posiadające górny zakres pomiaru 800 - 
1000  mg/dl  ?  Wyrób  medyczny  jakim  jest  glukometr  jest  obarczony  dużo  szerszym  błędem 
pomiarowym niż analizator laboratoryjny, co bardzo podważa wiarygodność wyników glukometrów z 
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górnym  zakresem pomiaru  800  i  więcej  mg/dl.  Z  medycznego  punktu  widzenia  oraz  zgodnie  z 
obowiązującymi standardami postępowania w stanach hipo i hiperglikemicznych zakresy pomiaru 20-
600 mg/dl są wystarczające do prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie przewidzianym 
dla sprzętu jakim jest glukometr.
Odpowiedź:     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 81 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający wymaga,  by zakres  temperatury przechowywania  pasków wynosił  4-40oC ? W 
rzeczywistości taki parametr spełnia produkt tylko jednego producenta, w związku z tym taki opis 
ogranicza przedmiot zamówienia do wyrobu jednego producenta i tym samym blokuje konkurencję 
asortymentową i  uniemożliwia  obiektywne  i  równe  traktowanie  wykonawców przystępujących  do 
przetargu publicznego, co jest sprzeczne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art.7 punkt 1 i 2 
ustawy PZP). Ponadto przechowywania leków w tej temperaturze nie przewidują ani Polskie Normy, 
ani Farmakopea Polska.
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

* Pytanie nr 82 – dot. zad. 36

Czy Zamawiający wymaga pasków z kapilarą zasysającą krew na czubku paska, co ogranicza kontakt 
krwi  z  aparatem  i  nie  wpływa  na  zanieczyszczenie  aparatu,  a  co  za  tym  idzie  nie  wpływa  na 
wiarygodność wyników, jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu ?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

* Pytanie nr 83 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowane paski testowe do glukometrów umożliwiały pomiary w 
zakresie hematokrytu równym  20-60%, co pozwoli na bezpieczne uzyskanie precyzyjnych wyników 
u  pacjentów z  niskimi  wartościami  hematokrytu,  np.  w  stanach  niedokrwistości  lub  po  obfitych 
krwawieniach –zakres HCT wynoszący 20-60% jest  obecnie standardem we wszystkich nowszych 
modelach pasków?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

* Pytanie nr 84 – dot. zad. 36
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  do  badania  wykorzystywany  był  na  paskach  testowych  enzym 
Oksydaza  Glukozowa  (GOD),  zapewnia  on  maksymalną  minimalizację  zafałszowań  pomiaru  - 
obecnych  w  próbce  krwi  ponad  70  substancji  endo  i  egzogennych  nie  ma  wpływu  na  wyniki 
pomiarów ?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

* Pytanie nr 85  – dot. zad. 36
Czy Zamawiający wymaga pasków oddzielnie pakowanych ? Takie rozwiązanie wydłuża i utrudnia 
czas pracy personelu.
Odpowiedź:     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 86 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający wymaga minimalnej próbki krwi 0,5 µ ?  Paski, które wymagają próbki powyżej 
0,5µ,  wydłużają czas badania i znacznie obniżają komfort pobierania krwi u pacjentów.
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

* Pytanie nr 87 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający wymaga wykrywania   zbyt małej ilości krwi wraz z możliwością jej dołożenia ? 
W/w  parametr  wyraźnie  eliminuje  konkurencję.   Poza  tym  paski  z  kapilarą  na  szczycie  paska 
testowego i  małą  próbką  krwi  nie  wymagają  dokładania  dodatkowej  ilości  krwi.  Ponadto  proces 
krzepnięcia krwi rozpoczyna się natychmiast i z medycznego punktu widzenia pomiar po dołożeniu 
krwi nie może być miarodajny.
Odpowiedź:     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr 88 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający wymaga refundacji wyrobu przez NFZ ?

 Zamawiający ogłosił postępowanie dotyczące dostaw do Apteki Szpitalnej, nie ogólnodostępnej. 
Taki  wymóg  w  przypadku  Apteki  Szpitalnej  nie  jest  niczym  uzasadniony,  wyklucza  z 
postępowania  wielu  wykonawców,  ogranicza  konkurencję  i  tym  samym  powoduje  zawyżenie 
proponowanych  przez  dopuszczonych  Wykonawców  cen.  Obecność  wyrobu  na  liście 
refundacyjnej świadczy jedynie o objęciu tego wyrobu refundacją przez Ministerstwo Zdrowia , 
nie  jest  zaś  dowodem na  sprawdzenie  jakości  wyrobu  przez  NFZ czy MZ,  ani  dowodem na 
posiadanie przez wyrób jakichkolwiek certyfikatów.

Odpowiedź:     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 89 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry normy ISO 15197:2013 ?  
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

* Pytanie nr 90 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry zaleceń Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego ? 
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

* Pytanie nr 91 – dot. zad. 36
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  zaoferowane  paski  posiadały  w  instrukcji  obsługi  dokładny  i 
wyczerpujący  opis  niebezpieczeństw  i  ostrzeżeń,  wynikających  z  zastosowania  proponowanego 
systemu monitorującego poziom glukozy u pacjentów z ciężkimi chorobami ?
Pomiar  poziomu  glukozy  u  pacjentów  ciężko  chorych  za  pomocą  glukometru  jest  zwykle 
niewystarczający, a pacjenci powinni być poddani dokładnej analizie laboratoryjnej.
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

* Pytanie nr 92 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający, mając na względzie fundamentalne zasady polskiego jak i europejskiego sytemu 
zamówień publicznych  i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania paski dystrybuowana 
bezpośrednio przez producenta ? Producent gwarantuje Państwu cenę niższą, niż hurtownia, 
przynajmniej o kwotę marży hurtowni. Ponadto producentów obowiązują dokładnie te same 
obostrzenia w zakresie przechowywania i  transportu wyrobów medycznych, co hurtownie.
Odpowiedź:     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 93 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający wymaga  terminu  przydatności pasków do użycia po otwarciu opakowania 3 

miesiące ? Wymóg dłuższego terminu ważności dla Szpitala nie jest niczym uzasadniony, bowiem 

zużycie pasków w warunkach szpitalnych kształtuje się na poziomie kilku opakowań dziennie.

Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

* Pytanie nr 94 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw do pomiaru poziomu zawartości glukozy we krwi jest 
przeznaczony do użytkowania zarówno w domu, przez osoby niebędące profesjonalnymi 
użytkownikami,  jak i warunkach szpitalnych, przez personel medyczny ?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

* Pytanie nr 95 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu glukometry, które mimo dopuszczenia do 
użytkowania w szpitalu, nie posiadają w instrukcji wytycznych do dezynfekcji, co w warunkach 
klinicznych jest niezbędne ?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 96 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający wymaga zakresu pomiarowego 20-600 mg/dl ? Z medycznego punktu widzenia 
oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania w stanach hipo i hiperglikemicznych 
zakresy pomiaru 20-600 mg/dl są wystarczające do prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w 
zakresie przewidzianym dla sprzętu jakim jest glukometr.
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 97 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający odstąpi od bezwzględnego wymogu możliwości oznaczania stężenia ciał 
ketonowych we krwi  i dopuści glukometr z alarmem ketonowym ?
Odpowiedź:     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr  98 – dot. zad. 36
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski do glukometrów, jeżeli Wykonawca 
zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu, na zasadach 
określonych przez Zamawiającego wymaganą ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów 
kompatybilnych z oferowanymi paskami, spełniających następujące parametry: autokodowanie, 
kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany 
enzym GOD, możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 
15197:2013, o dokładności 95% indywidualnych wyników glukozy w zakresie ± 15 mg/dl przy 
stężeniu glukozy ˂  100  mg/dl i ± 15% przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl, temperatura 
przechowywania pasków 4-30oC, temperatura wykonania pomiaru 10-40oC, ostrzeżenie ketonowe 
pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza 
krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi 
z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i 
automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA. Opakowania pasków po 
50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania. Zestaw do pomiaru poziomu zawartości glukozy 
we krwi jest przeznaczony do użytkowania zarówno w domu, przez osoby niebędące profesjonalnymi 
użytkownikami, jak i warunkach szpitalnych, przez personel medyczny
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 99 – dot. zad. 59, poz. 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 59, poz. 15 Benzyna apteczna a 1litr?
Odpowiedź:     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 100 – dot. zad.  56, pozycja 1-2   
Czy Zamawiający dopuści gąbki żelatynowe pakowane a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 101 – dot. zad. 42 
Czy żel  o  właściwościach znieczulających  powinien być  sterylizowany najbezpieczniejszą  metodą 
sterylizacji parą wodną?
Odpowiedź:     Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 102 -  dot. zad. 42 
W związku z  tym,  że  żel  stosowany jest  na  błony śluzowe,  czy Zamawiający mając  na  uwadze 
bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?"
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 103 – dot. zad. 6 – Paracetamolum
Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania jednostkowego a 1 folka 
z odpowiednimi przeliczeniami wymaganej ilości?
Odpowiedź:     Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 104 -  dot. zad. nr 37 – płyny infuzyjne
Prosimy o doprecyzowanie w zadaniu  nr 37 w poz. 13, czy Zamawiający miał na myśli „klasyczny” 
płyn fizjologiczny wieloeletrolitowy izotoniczny pod nazwą PWE zawierający jony: Na, K, Ca, Mg, 
Cl buforowany octanami i cytrynianami?  
Odpowiedź:     Zamawiający  miał na myśli „klasyczny” płyn fizjologiczny wieloeletrolitowy izotoniczny 
pod nazwą PWE.
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* Pytanie nr 105 – dot. zad. nr 40 – Ceftazidime 
Czy  Zamawiający  w  zadaniu  nr  40  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  opakowania  jednostkowego 
zawierającego a 10 fiol. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 106 – dot. zad. 45 – Cefepime
Czy  Zamawiający  w  zadaniu  nr  45  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  opakowania  jednostkowego 
zawierającego a 10 fiol z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:     Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 107 – dot. zad. nr 54 – Piperacillin + Tazobactam
Czy  Zamawiający  w  zadaniu  nr  54  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  opakowania  jednostkowego 
zawierającego a 10 fiol z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości? 
Odpowiedź:     Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 108 – dot. zad. nr 57 – Propofolum
Czy Zamawiający wymaga, aby zaproponowany w zadaniu nr 57 produkt leczniczy Propofol zawierał 
w  swoim składzie  emulsję  tłuszczową  zawierającą  w  swoim  składzie  tłuszcze  LCT  i  MCT.  Ze 
względu na słabą rozpuszczalność propofolu w wodzie, użycie właściwej emulsji  tłuszczowej jako 
rozpuszczalnika  umożliwia  podawanie  dożylne  propofolu  z  uniknięciem  działań  niepożądanych. 
Emulsja  tłuszczowa  zawierająca  w  swoim  składzie  tłuszcze  LCT  oraz  MCT  powoduje  znaczne 
zmniejszenie ilości wolnego propofolu w fazie wodnej emulsji. Dzięki temu propofol rozpuszczony w 
takiej  emulsji  tłuszczowej,  podany  dożylnie  zmniejsza  ból  podczas  iniekcji  oraz  redukuje  ilość 
podawanych lipidów.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 109 -  dot. zad. 1, poz. 138
Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr  1,  poz.  138  wyrazi  zgodę  na  zaproponowanie  produktu 
równoważnego, gąbki kolagenowej gdzie 1 cm2 gąbki o grubości 0,5 cm zawiera 2,8mg kolagenu ze 
ścięgien końskich, impregnowanej siarczanem gentamycyny 192mg (co odpowiada 105,6-137,28 mg 
gentamycyny) o wymiarach 12x8x0,5cm zarejestrowanej pod nazwą handlową GentaFleece?  
Odpowiedź:     Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 110 
Czy Zamawiający wyrazi na zgodę na wydzielenie pozycji 138 z pakietu 1 i utworzenie oddzielne 
oddzielnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 111 – dot. zad. 37, poz. 14 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 37, poz. 14 preparatu Mannitol o stężeniu 
15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności 100ml, ponieważ:

• Mannitol 15% i 20% mają wskazania do stosowania w tych samych jednostkach chorobowych 
a dawkowanie mieści się w rozpiętości zakresu terapeutycznego leku

• roztwory  Mannitolu  15%  nie  krystalizują   podczas  przechowywania  w  temperaturze 
pokojowej ( w przeciwieństwie do mannitolu 20%),  a zatem może być gotowy do użycia bez 
czasochłonnego rozpuszczenia w gorącej kąpieli wodnej

nadruk  informacji  o  leku  na  worku  Viaflo  zabezpiecza  użytkownika  przed  odklejeniem etykiety 
oznakowania leku przez co zmniejsza możliwość wystąpienia pomyłki.
Mannitol  15%  w  worku  Viaflo  eliminuje  ryzyko  stłuczenia  opakowania  oraz  zapewnia  łatwość 
zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka.
W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wydzielenie ww pozycji do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 112 – dot. zad. 37, poz. 9
Czy w  trosce  o  uzyskanie  najkorzystniejszych  warunków zakupu  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na 
zaoferowanie w zadaniu 37 poz. 9 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach z 
dwoma niezależnymi portami, ponieważ: 

zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości 
zakażeń  związanych  z  linią  naczyniową,  ponieważ  w  celu  opróżnienia  opakowanie  nie  wymaga 
odpowietrzania,  czyli  wyeliminowania jest  droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu 
pacjenta. 
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redukcja  zakażeń  ma  bezpośredni  wpływ  na  bezpieczeństwo  pacjentów,  personelu  oraz 
zmniejszanie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów

worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo 
chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją 

koszty  utylizacji  opróżnionych  worków  są  nawet  o  50%  niższe,  niż  koszty  utylizacji 
opróżnionych butelek 

składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni 
magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?
Powyższa  modyfikacja  umożliwi  przystąpienie  do  postępowania  większej  liczbie  oferentów  co 
pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 113 – dot. zad. 37, poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 37, pozycji 4 preparatu o takim samym 
zastosowaniu  klinicznym  w butelce  bez  portów?  W przypadku  negatywnej  odpowiedzi  proszę  o 
wyłączenie do oddzielnego zadania. 
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 114 – dot. zad. 42, poz. 1
1)   prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i 
przeźroczystego  żelu  o działaniu znieczulającym i  bakteriobójczym (Lidocaine  hydrochloride  2%, 
Chlorhexidine  didydrochloride  0,05%)  w  aplikatorze  harmonijkowym  o  pojemności  8,5g  z  datą 
ważności  i  składem  chemicznym  na  indywidualnym  opakowaniu  papier  –  folia,  w  opakowaniu 
zbiorczym po 25 aplikatorów? 
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze po 25 sztuk ze stosownym przeliczeniem 
ilości. 
2)   prosimy Zamawiającego o potwierdzenie,że oferowany produkt nie powinien zawierać żądnych 
substancji  konserwujących  (w tym  parabenów),  co  do  których  istnieją  podejrzenia  o  szkodliwym 
działaniu na organizm pacjenta?
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3)   prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany parą 
wodną?
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 115
Czy  w  sytuacji  gdy  Wykonawca  oferuje  produkty  będące  wyrobami  medycznymi  (np.  zad.  56) 
zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku konieczności posiadania 
koncesji,  zezwoleń lub licencji  w związku tym,  że żadne obowiązujące przepisy (m.in.  Ustawa o 
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r, Dz.U. 2010 nr 107, poz. 679) nie nakłada obowiązku 
posiadania ww. zezwoleń w celu dystrybucji wyrobów medycznych?   
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę jak wyżej w zakresie zadania 56. 

* Pytanie nr 116 – dot. zad. 56
Czy Zamawiający w zakresie zadania 56 (hemostatyczne gąbki żelatynowej)  wyrazi  zgodę w celu 
potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, na 
załączenie wraz z ofertą wykazu dostaw i potwierdzających to dowodów, których przedmiotem będą 
dostawy materiałów hemostatycznych  (zamiast dostaw produktów leczniczych)?
Dopiero wówczas będzie to wykaz dostaw, który będzie odpowiada ł i potwierdzał doświadczenie 
wykonawcy w zakresie oferowanych produktów. 
Odpowiedź  : Z  amawiający wyraża zgodę w zakresie zadania 56. 

* Pytanie nr 117 – dot. zad. 35 – paski do glukometrów 
Czy Zamawiający wymaga, aby glukometr posiadał możliwość wykonywania badań u noworodków? 
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

* Pytanie nr 118 – dot. zad. 35 – paski do glukometrów 
Czy Zamawiający wymaga, aby do badania wystarczyła ptóbka krwi 0,5µl, umożliwiająca pobieranie 
krwi u noworodków? 
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
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* Pytanie nr 119  – dot. zad. 35 – paski do glukometrów 
Czy Zamawiający wymaga  zwiększonego zakresu  10-900mg/dl,  który pozwala  na  badania  hipo  i 
hiperglikemii?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

* Pytanie nr 120  – dot. zad. 35 – paski do glukometrów 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby opakowanie łączne zawierało 50 szt pasków,  pakowanych w dwa 
osobne  pojemniki,  co umożliwia  ich otwarcie  w rożnych  terminach,  wydłużając  jednocześnie  ich 
okres przydatności?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 121 
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  umieszczone  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?  
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie innej ilości sztuk w opakowaniu przy czym  
ilość sztuk  może być większa lub mniejsza od produktu wzorcowego do 50% z  zaokrągleniem do  
pełnego opakowania w górę (patrz odp. na  pytanie nr 42).

* Pytanie nr 122 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki 
powlekane  lub  kapsułki  lub  drażetki  i  odwrotnie,  fiolki  na  ampułki  lub  ampułko  –  strzykawki  i 
odwrotnie?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża  zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na  
tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, natomiast  nie wyraża  zgody na zamianę 
fiolki na ampułki lub ampułko – strzykawki i odwrotnie.

* Pytanie nr 123 
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się 
postacią  (tabletki  na  tabletki  powlekane  lub  kapsułki  lub  drażetki  odwrotnie  fiolki  na  ampułki  i 
odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania? 
Odpowiedź:     Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wycenę   lek  równoważny  pod  względem  składu  
chemicznego i  dawki  lecz  różniący  się  postacią  (tabletki  na  tabletki  powlekane  lub  kapsułki  lub  
drażetki odwrotnie, natomiast nie wyraża zgody na wycenę fiolki na ampułki i odwrotnie. 

* Pytanie nr 124 – dot. zad. 1, poz. 80
Prosimy  o  doprecyzowanie  czy  Zamawiający  wymaga  wyceny  leku  o  złożonym  składzie  Natrii 
valproas oraz Acidum valproicum w dawce 500mg w opakowaniu po 30 tabletek o przedłużonym 
uwalnianiu, czy leku o składzie Acidum valprocum w dawce 500mg, który dostępny jest jedynie w 
opakowaniach po 100 kapsułek miękkich. Podany w SIWZ przez zamawiającego nie istnieje. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny leku o złożonym składzie w op. po 30 tabletek. 

* Pytanie nr 125 – dot. zad. 1, poz. 81
Prosimy  o  doprecyzowanie  czy  Zamawiający  wymaga  wyceny  leku  o  złożonym  składzie  Natrii 
valproas oraz Acidum valproicum w dawce 300mg w opakowaniu po 30 tabletek o przedłużonym 
uwalnianiu, czy leku o składzie Acidum valprocum w dawce 300mg, który dostępny jest jedynie w 
opakowaniach po 100 kapsułek miękkich. Podany w SIWZ przez zamawiającego nie istnieje. 
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga wyceny leku o złożonym składzie w op. po 30 tabletek. 

* Pytanie nr 126 – dot. wzoru umowy
Czy  w  przypadku  wstrzymania  produkcji  lub  wycofania  z  obrotu  przedmiotu  umowy  i  braku 
możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco 
strata 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 §2 ust. 7 ppkt b) projektu umowy)? 
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 127 – dot. wzoru umowy 
Do treści §2 ust. (7)8 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z 
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.” 
Odpowiedź  :    Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 128  – dot. wzoru umowy
Do treści §3 ust. 2 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z 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.”
Odpowiedź  :    Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 129  – dot. wzoru umowy 
Do treści §3 ust. 4 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z 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.”
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 UWAGA:
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców jak również modyfikacji treści SIWZ 
mających  wpływ  na  zaoferowany  przedmiot  zamówienia,  należy  indywidualnie  uwzględnić 
zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem
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