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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/12/2013 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych cz.III – leki, różne, płyny 

infuzyjne, kontrasty dla potrzeb SPZOZ Sanok. 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  - dot. zad.3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostarczony towar posiadał min 6 miesięczny okres ważności 

licząc od daty dostarczenia towaru 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 2  - dot. zad.36 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków do glukometrów konfekcjonowanych po 100 

sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z jednoczesnym przeliczeniem ilości.  

 

* Pytanie nr 3  - dot. zad.1 poz.150 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie immunoglobuliny anty HBS o nazwie handlowej 

Uman Big 180j.m./ml producenta Kedrion S. p. A. w ilości 10 fiol? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 4  - dot. zad.1 poz.150 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 1 poz. 150 i utworzy nowe zadanie co 

pozwoli naszej firmie złożyć konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru 

najkorzytsniejszej dla Szpitala oferty . 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 5  - dot. zad.1 poz.150 

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt posiadał termin ważności min 24 miesiące od 

daty produkcji? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zozsanok.pl/
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* Pytanie nr 6  - dot. zad.1 poz.150 

Czy Zamawiający wymaga aby w trosce o dobro pacjentów preparat immunoglobuliny posiadał 

certyfikat jakości plazmy QSEAL Quality Standard of Excellence Assurane and Leadership tj. między 

narodowy dobrowolny certyfikat jakości plazmy wydawany przez PPTA (Plasma Protein 

Therapeuustics Assocation)  potwierdzający  wysoką jakość i bezpieczeństwo produktu a także 

stwierdzający iż centra poboru plazmy posiadają wdrożone najwyższej jakości procedury . 

Certyfikat ten posiada większość producentów leków krwiopodobnych na świecie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

* Pytanie nr 7  - dot. zad.39 poz.1 i 2 

Czy Zamawiający wymaga aby immunoglobulina miała postać gotowego roztworu do infuzji wraz z 

zestawem do infuzji w opakowaniu jednostkowym? 

Gotowy roztwór jest formą nowocześniejszą i bardziej wygodną w stosunku do liofilizatu i 

preferowaną w większości ośrodków stosujących  immunoglobuliny na świecie.  

Chcielibyśmy nadmieniać że do przygotowania roztworu korzystając z proszku i rozpuszczalnika 

potrzeba więcej czasu, wzrasta ryzyko związane z potencjalnym popełnieniem błędu podczas 

przygotowania roztworu a po zastosowaniu takiego produktu może wzrastać ryzyko powikłań.  

Po za tym zastosowanie gotowego roztworu jest korzystne dla Zamawiającego chociażby z powodu 

eliminacji procedury rozpuszczania specyfiku. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

* Pytanie nr 8  - dot. zad.39 poz.1 i 2 

Czy Zamawiający wymaga aby immunoglobulina ludzka posiadała zawartość frakcji IgA poniżej 0,05 

mg/ml powodując tym samym lepszą tolerancję i mniej skutków ubocznych dla pacjentów? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

* Pytanie nr 9  - dot. zad.39 poz.1 i 2 

Czy Zamawiający wymaga aby immunoglobulina ludzka zawierała obojętny stabilizator bez 

zawartości alkoholu np maliozę? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

* Pytanie nr 10  - dot. zad.39 poz.1 i 2 

Czy Zamawiający wymaga aby w trosce o dobro pacjentów preparat immunoglobuliny posiadał 

certyfikat jakości plazmy QSEAL Quality Standard of Excellence Assurane and Leadership tj.  

międzynarodowy dobrowolny certyfikat jakości plazmy wydawany przez PPTA (Plasma Protein 

Therapeuustics Assocation)  potwierdzający  wysoką jakość i bezpieczeństwo produktu a także 

stwierdzający iż centra poboru plazmy posiadają wdrożone najwyższej jakości procedury . 

Certyfikat ten posiada większość producentów leków krwiopodobnych na świecie 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

* Pytanie nr 11  - dot. zad.39 poz.1 i 2 

Czy Zamawiający wymaga aby termin ważności immunoglobuliny wynosił co najmniej 6-mcy licząc 

od daty dostawy? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 12  - dot. zad.19 poz 2 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,ale nie wymaga 

 

* Pytanie nr 13  - dot. zad.9 poz 1 

Czy Zamawiający wymaga aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła 

ponad 1 godzinę? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednie w zad.9 poz. 1 i 2. 
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* Pytanie nr 14  - dot. proj. umowy § 2 ust.2 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania po słowach „ceny” sformułowania 

 „z zastrzeżeniem postanowienia §7 ust.3 poniżej” ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisane po słowach „ceny” sformułowania „z 

zastrzeżeniem postanowienia §7 ust.3 poniżej” 

 

* Pytanie nr 15  - dot. proj. umowy § 2 ust.1 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość: 

a) dopisania po słowach  „od umowy”  sformułowania z „z powodów leżących po stronie 

Wykonawcy”  

b) b) zmniejszenie kary umownej do 5% 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 16  - dot. proj. umowy § 3 ust.2 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość : 

a) zmniejszenia kary umownej do 0,2% 

b) dodania po słowach „różnica kosztów” sformułowania „tj. różnica między ceną zakuu 

zastępczego a ceną wskazaną umową” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 17  - dot. proj. umowy § 3 ust.4 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia kary umownej do 5%? 

Funkcją kary umownej jest dyscyplinowanie zobowiązanego nie zaś nadmierna restrykcyjność. 

Dlatego tez procentowy poziom tych kar winien być miarkowany – i to zarówno jak chodzi o 

wskazanie procentowe naliczania jak i wartość stanowiącą podstawę naliczania. Przepis art. 484 §2kc 

daje wykonawcy (dłużnikowi) prawo żadania zmniejszenia takiej kary (gdy zobowiązanie zostało w 

znacznej częsci wykonane lub jest rażąco wygórowane) 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

* Pytanie nr 18  - dot. proj. umowy § 3 ust.5 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania po słowie „Wykonawca”  słów :” w przypadku 

uznania zasadności reklamacji ?” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

* Pytanie nr 19  - dot. proj. umowy § 3 ust.7 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreslenia zdania „zachowując rozszczenie o naprawie 

szkody wynikłej ze zwłoki” – jako pozbawionego podstaw a także sprzecznego z pozostałymi zapisami 

umowy . 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

* Pytanie nr 20  - dot. proj. umowy § 3 ust.9 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreslenia” 

a)liczby „7” 

b)zdania „W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Zamawiający 

potraci należną kwote (wraz ...) z bieżacej należności Wykonawcy” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

* Pytanie nr 21  - dot. proj. umowy § 3 ust.10 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia zapisu poprzez dodanie sformułowania : 

”z zastrzeżeniem uregulowań przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującymi w tym 

zakresie” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

* Pytanie nr 22  - dot. proj. umowy § 3 ust.11 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia zapisu poprzez dodanie  po słowach „strony 

ponoszą” sformułowania: „z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu poprzez dodanie po słowach „strony 

ponoszą” sformułowania „z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy” 
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* Pytanie nr 23  - dot. proj. umowy § 3 ust.12 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia kary umownej do 5% ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
* Pytanie nr 24  - dot. proj. umowy § 4 ust.1 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zdania zaczynającego sie od słow „ i w tym 

przpadku...” – jako zbędnego gdyż skutek rozwiązania umowy w trybie art.145 pzp przewidziany jest 

tym przepisem 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 25  - dot. proj. umowy § 4 ust.1 (drugi powtórzony) 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość : 

a) oznaczenia tego postanowienia jako ust.2  

b) dopisania zdania w brzmieniu „ W takim przypadku w odniesieniu do Wykonwacy nie znajdują 

zastosowania postanowienia przewidujące naliczanie przez Zamawiającego kar umownych” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na oznaczenie tego postanowienia jako ust.2.  

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisania zdania w brzmieniu„ W takim przypadku w 

odniesieniu do Wykonwacy nie znajdują zastosowania postanowienia przewidujące naliczanie przez 

Zamawiającego kar umownych” 

 
* Pytanie nr 26  - dot. proj. umowy § 5 ust 2 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  uzupełnienia zapisu poprzez dodanie po słowach „winna 

następować” zdania „ z wyłączeniem postanowienia §7 ust.3 poniżej”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
* Pytanie nr 27  - dot. proj. umowy § 7 ust 1 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  uzupełnienia zapisu poprzez dodanie po słowach „wartość 

umowy” zdania „na dzień jej zawarcia”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 28  - dot. proj. umowy § 7 ust 2 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  uzupełnienia zapisu poprzez dodanie na zakończenie 

postanowienia „z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy,poniżej” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 29  - dot. proj. umowy § 7 ust 3 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  uzupełnienia zapisu poprzez dodanie zdania drugiego w 

następującym brzmieniu: „Zmiany te obowiązują z dniem wejścia w życie przepisów powszechnie 

obowiązujących  regulujących powyższe kwestie i nie wymagają zawierania przez strony aneksów do 

umowy” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

* Pytanie nr 30  - dot. proj. umowy § 7 ust 5 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  uzupełnienia zapisu poprzez dodanie po słowach „jeśli 

zobowiązany” zdania „ z wyłączeniem przypadków wskazanych postanowieniem ust.3 powyżej” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
* Pytanie nr 31  - dot. proj. umowy § 8 ust 1 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zdania drugiego „Podstawę do wystawienia 

faktury...” jako wewnętrznie sprzecznego 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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* Pytanie nr 32  - dot. proj. umowy § 8 ust 3 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia sformułowania „sygnowana nr umowy” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie sformułowania„sygnowana nr umowy” 

 
* Pytanie nr 33  - dot. proj. umowy § 8 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia zapisów paragrafu poprzez dodanie ust.5 

brzmieniu „W przypadku pozostawiania przez Zamawiającego w opóźnieniu z zapłatą po okresie 

wskazanym w ust.4 powyżej Wykonawa uprawniony będzie do wstrzymania sie z realizacją dostaw 

przewidzianych umową aż do czasu zaspokojenia przez Zamawiającego wszelkich wymagalnych 

zobowiązań” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisów §8 poprzez dodanie ust.5 

sformułowaniem„W przypadku pozostawiania przez Zamawiającego w opóźnieniu z zapłatą po 

okresie wskazanym w ust.4 powyżej Wykonawa uprawniony będzie do wstrzymania sie z realizacją 

dostaw przewidzianych umową aż do czasu zaspokojenia przez Zamawiającego wszelkich 

wymagalnych zobowiązań” 

 

* Pytanie nr 34  - dot. proj. umowy § 11 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia dotychczasowego zapisu postanowieniem 

„Zgody o której mowa w zdaniu pierwszym podmio uprawniony nie może bezzasadnie odmówić. W 

przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 

poz.654) zgoda taka musi spełniać warunki wskazane ta ustawą” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 35  - dot. zad.30 poz.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w opakowaniu zawierącym 1 fiolkę z 

jednoczesnym przeliczeniem ilości stosowanych do zapotrzebowania Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
* Pytanie nr 36  - dot. zad.40 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga aby Ceftazidime inj 1g miał w rejestracji wskazanie do stosowania m.in. 

przy zakażeniach wewnątrz jamy brzusznej, zakażeniu dróg moczowych, bakteriemii zakażeniu skóry 

i tkanek miękkich? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 37  - dot. zad.40 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga aby Ceftazidime inj 1g był w postaci proszku do sporządzania roztworu do 

wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 38  - dot. zad.42 

Czy Zamawiający wymaga żelu sterylizowanego parą wodną ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 39  - 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 40  - dot. zad.37 poz.1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,16,17,18,19,23 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatów o takim samym zastosowaniu 

klinicznym w workach z dwiema niezależnymi portami, ponieważ: 

- zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilośći zakażeń 

związanych z linią naczyniową ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania 

czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta 
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-redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjetów personelu oraz zmniejszenie 

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 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 41  - dot. zad.37 poz. 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego 

Plasmalyte 500ml w pakowaniu worek Vaflo? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 42  - dot. zad.37 poz. 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu 

typu worek o pojemności 100ml ponieważ: 

- Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie co Mannitol 20% 

- Mannitol w postaci 15% roztowru jest produktem o stężeniu mniejszym od stężenia nasycenia co 

pozwala do minimum ograniczyć ryzyko występowania krystalizacji oraz związanej z tym procesem 

konieczności ponownego rozpuszczania kryształów spotykaniej w praktyce klinicznej. Roztwór 

zawierający 15% mannitolu nie będzie zawierał kryształków (w roztworze będzie obecny mannitol 

całkowicie rozpuszczony w wodzie) kiedy temperatura produktu wyniesie powyżej 16 – 17
o
C 

Roztwór mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko – chemicznych) od 

roztworów 20% gdyż nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 43 

Prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilości opakowań handlowych w przypadku 

występowania na rynku opakowań posiadających inna ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp) 

niż umieszczone w SIWZ a także w przypadku gdy wycena innych opakowań leków spełniających 

właściwości teraputyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości 

opakowań zaokrąglone w góre czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaokrąglania opakowań w górę nie więcej niż  +/- 30 sztuk. 

 

* Pytanie nr 44 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tableki 

powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko – strzykawki i 

odwrotnie? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
* Pytanie nr 45 

Zwracamy sie 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? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ostatniej ceny zakupu z informacją pod danym 

pakietem. 
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* Pytanie nr 46 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równoważnego pod względem składu chemicznego i 

dawki lecz różniący sie postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie 

fiolii na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania? 

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga równoważności leku zgodnie z zapisami SIWZ natomiast  

wyraża zgodę na zmiane postaci leku (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i 

odwrotnie fiolii na ampułki i odwrotnie). 

 

* Pytanie nr 47 dot. zad. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Pantoprazolu 0,4 mg fiolka? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

* Pytanie nr 48 dot. zad. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania jednostkowego a’1 fiolka z 

odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 49 dot. zad. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w formie gotowego do 

podaży Ciprofloxacin Kabi 100mg rozpuszczony w 50 ml 0,9% NaCl? 

Zastosowanie cipofloksacyny w postaci roztworu gotowego do podaży podnosi bezpieczeństwo terapii 

i stanowi oszczędność dla szpitala ponieważ nie wymaga użyca dodatkowego sprzętu i płynów 

infuzyjnych koniecznych do przygotowania leku w przypadku ciprofloksacyjny w postaci koncentratu 

w ampułkach i fiolkach 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 50 dot. zad. 10 poz.1 i 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania jednostkowego zawierającego a’1 fiolka 

z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 51 dot. zad. 37 poz.13 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli tradycyjny roztwór wieloelektrolitowy 

izotoniczny zawierający jony: Na,K,Ca,Mg,Cl oraz octany nie zawierającego mleczanów, które 

uniemożliwiają podaż pacjentom z niewydolnością wątroby? Na rynku istnieje bowiem wiele 

roztworów wieloelektrolitowych różniących sie od siebie składem. 

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli „tradycyjny: r-r wieloelektrolitowy izotoniczny zawierający 

jony Na,K,Ca,Mg,Cl oraz octany nie zawierające mleczanów, które uniemożliwiają podaż pacjentom 

z niewydolnościa wątroby. 

 

* Pytanie nr 52 dot. zad.40 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania jednostkowego zawierającego a’10 fiol. 

z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 53 dot. zad.47 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania jednostkowego zawierającego a’10 fiol. 

z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 54 dot. zad.1 poz 366 

Czy Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia zawierał substancje pomocnicze stabilizujące 

lek: EDTA (edetynian disodu) i  kwas cytrynowy w celu uniknięcia rozkładu substancji czynnej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
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* Pytanie nr 55 dot. zad.1 poz 366 

Czy Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był przebadany pod względem trwałości 

chemicznej i fizycznej, która potwierdza, że roztwór można przechowywać w temperaturze 25° C do 

24 godzin i do 48 godzin w lodówce w temperaturze 2-8° C ?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 56 dot. proj. umowy §2 ust.7 ppkt b 

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 

możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą 

dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na 

wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 57 dot. proj. umowy §2 ust.8 

Prosimy Zamawiającego o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na 

okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają 

Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 58 dot. proj. umowy §3 ust.4 

Prosimy Zamawiającego o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na 

okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają 

Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
* Pytanie nr 59 dot. zad 15 poz.10 

Na rynku polskim nie ma preparatów Neomycinum aerosol a 150g. 

Czy Zamawiający dopuści do zaofeorwania w to miejsce preparat Neomycyna + Bacytracyna areosol 

150 ml (Bivacyn) 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 60 dot. zad 1 poz.7 

Desmopresin 0,1mg x 30 Zakończona produkcja. Brak zamiennika .  

Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z 

adnotacją pod pakietem o zakończonej produkcji.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o 

zakończonej produkcji.  

 

* Pytanie nr 61 dot. zad 1 poz.54 

Benzylpenicillin 1,2 ml x 1 fiol .Dłuższy brak u producenta. Nie jest znany termin  wznowienia 

sprzedaży. Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z 

adnotacją pod pakietem o  braku produkcji.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o 

zakończonej produkcji. 

 

* Pytanie nr 62 dot. zad 1 poz.238 

Tolperisonum 100mg/1ml x 5 am Zakończona produkcja . Bardzo proszę Zamawiającego o 

wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o 

zakończonej produkcji 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o 

zakończonej produkcji. 
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* Pytanie nr 63 dot. zad 1 poz.281,282,283 

Benzyylpenicilinum 1 mln, 5mln, 3mln  Brak produkcji , nie jest znany termin wznowienia sprzedaży. 

Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod 

pakietem o  braku produkcji.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o 

zakończonej produkcji. 

 

* Pytanie nr 64 dot. zad 1 poz.308 

Protaminom sulfuricum  Brak produkcji Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość 

wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o  braku produkcji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o 

zakończonej produkcji. 

 

* Pytanie nr 65 dot. zad 1 poz.330 

Oxymetazolin krople 10 ml Zakończona produkcja kropli do nosa  po 10 ml . Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na wycenę krople po 5 ml -120 op,  jeżeli  nie bardzo proszę Zamawiającego o 

wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o 

zakończonej produkcji.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę kropli po 5ml w ilości 120 opakowań. 

 

 

* Pytanie nr 66 dot. zad 1 poz.335 

Propafenonum 70 mg x 5 amp  Brak produkcji , nie jest znany termin wznowienia sprzedaży . Bardzo 

proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem 

o  braku produkcji 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o 

zakończonej produkcji. 

 

 

* Pytanie nr 67 dot. zad 1 poz.338 

Terlipresin 200 mg /2ml x 5  Zakończona produkcja. Na miejsce remestypu   ukazał się lek Glypresin 

w opakowaniu zawierającym 5 ampułek po 8,5 ml roztworu odpowiadającemu 1 mg terlipressyny . 

Proszę o wyrażenie zgody na wycenę leku Glypresin , jeżeli  nie bardzo proszę Zamawiającego o 

wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o 

zakończonej produkcji. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Glypresin w ilości 16 opakowań zawierający 

5 ampułek  po 8,5 ml lub wycena remestypu. 

 

* Pytanie nr 68 dot. zad 1 poz.346 

Fosmocycin saszetki 6 g  Brak produkcji . Jest dostępny w opakowaniu po 8 g . Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na wycenę po 8g, jeżeli  nie to  bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z 

pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o zakończonej produkcji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę saszetek po 8g z odpowiednim przeliczeniem 

ilości. 

 

* Pytanie nr 69 dot. zad 1 poz.356 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę gąbki standard o wymiarach 80x50x1cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 70 dot. zad 1 poz.369 

Test ciążowy paskowy – zakończona produkcji. Bardzo proszę Zamawiającego o możliwość wyceny 

testu ciążowego płytkowego obecnie produkowanego i w ciągłej sprzedaży, jeżeli  nie to  bardzo 

proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z 

adnotacją pod pakietem o zakończonej produkcji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę testu płytkowego. 
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* Pytanie nr 71 dot. zad 1 poz.380 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Tormentile forte maść 20 g ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 72 dot. zad 1 poz.382 

Trombina 400 j  Brak produkcji , nie jest znany termin wznowienia sprzedaży . Bardzo proszę o 

wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o  braku 

produkcji.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o 

zakończonej produkcji. 

 

* Pytanie nr 73 dot. zad 1 poz.388 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na wycenę Tobramycyn 300mg w  4 ml x 56 poj. ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

* Pytanie nr 74 dot. zad 1 poz.389 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Polidocanolum  2% 20 mg/2ml x 5. Brak rejestracji leku w 

opakowaniu po 1 ml . 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny lek w opakowaniu po 1 ml. 

 
* Pytanie nr 75 dot. zad 1 poz.436 

Medroxyprogesteronum 150 mg /1ml/6,7 ml Zakończona produkcja . Bardzo proszę Zamawiającego o 

wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o 

zakończonej produkcji 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o 

zakończonej produkcji. 

 
* Pytanie nr 76 dot. zad 1 poz.461 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wody utlenionej w 1000 g ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
* Pytanie nr 77 dot. zad 1 poz.462 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wody utlenionej w 1000 g ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
* Pytanie nr 78 dot. zad 1 poz.471 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę pyoctaninum w 20 g ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
* Pytanie nr 79 dot. zad 3 poz.18 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie którą dawkę należy wycenic 5mg g/2,5ml x 5 wlewów 

10mg/2,5ml x 5 wlewów 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny dawki 5mg g/2,5ml x 5 wlewów. 

 

* Pytanie nr 80 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie innych wielkości opakowań preparatów niż wymagane 

w SIWZ (n.p. ze względów ekonomicznych lub gdy na rynku jest dostępne tylko opakowanie 

handlowe o wielkości innej, niż wymagane w SIWZ), z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości i 

zaokrągleniem ewentualnych ułamkowych ilości do pełnego opakowania w górę? 

Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami. (pytanie nr 43) 
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* Pytanie nr 81 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci form doustnych proponowanych preparatów,  

(tabletek, tabletek powlekanych, tabletek dojelitowych, kapsułek dojelitowych, tabletek drażowanych, 

kapsułek), celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej lub jeśli na rynku występują tylko  

preparaty w innej postaci niż wymagane przez Zamawiającego? Prosimy również o zgodę na 

możliwość zmiany postaci z tabletek, tabletek powlekanych, drażetek lub kapsułek o powolnym 

uwalnianiu na preparaty o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w myśl wcześniejszej odpowiedzi na pytanie nr 44. 

 

* Pytanie nr 82 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i 

odwrotnie? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w myśl wcześniejszej odpowiedzi na pytanie nr 44. 

 
* Pytanie nr 83 dot. proj. umowy §3 ust.2 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

umowy. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem 

Zamawiającego za każdy dzień zwłoki przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 2 dni jednak 

nie więcej niż 10% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego. 

Po upływie wyżej określonego dwu dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej 

ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów zachowując prawo do 

dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje proj. umowy §3 ust.2 

 
* Pytanie nr 84 dot. zad.44 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia przez Wykonawce czterech parowników 

kompatybilnych z oferowanym preparatem wraz z nieodpłatnym serwisem/ kalibarcją tychże urządzeń 

w okresie trwania umowy przetargowej dokonywanej na koszt Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 5 parowników w tym  4 złącza typu selectatec i 1 złącze drager. 

 

 

* Pytanie nr 85 dot. zad. 44 poz.1 

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu medycznego wymaga aby butelka Desfuranu 

posiadała oryginalną etykietę z opisem w języku polskim 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 

 

* Pytanie nr 86 dot. zad. 43 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu kompatybilnego z parownikami będących 

aktualnie na wyposażeniu szpitala? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga  użyczenie 4 sztuki parowników wraz z serwisem. 

 
* Pytanie nr 87 dot. zad.1 poz.152 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gąbki kolagenowej z Gentamycyną o wymiarach 8 x 

12 x 0,5cm z, będącej wyrobem medycznym stosowanym w zabiegach chirurgicznych  w obrębie 

wszystkich tkanek miąższowych oraz w przypadku ubytków kostnych wymieszaną z wiórami 

kostnymi w obszarach o dużym ryzyku zakażenia. Oferowany produkt  mieści się w oczekiwanych 

przez  Zamawiającego parametrach, z zastrzeżeniem, że wskazany rozmiar uniemożliwia złożenie 

oferty naszego produktu. Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia dopuszcza możliwość 

złożenia oferty tylko przez jednego producenta, co ogranicza możliwość przystąpienia do 

postępowania pozostałym Oferentom. Podtrzymanie zapisów SIWZ może niekorzystnie wpłynąć na 

wysokość cen oferowanych w niniejszym postępowaniu lub nawet skłonić wykonawcę do zawyżania 

wartości przedmiotowego produktu, co jednocześnie może narazić Zamawiającego na nieuzasadnione 

wydatki. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 88 dot. zad.1 poz. 152 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 152 i utworzenie oddzielnego 

pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 89 dot. zad.39 

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany produkt był dostępny zarówno w formie 5% roztworu 

(2,5g/50 ml, 5g/100ml) jak i 10% (2g/20ml, 5g/50ml)? 

Takie rozszerzenie pozwoli zamawiającemu na zakup preparatu umozliwiającego zoptymalizowanie 

leczenia do indywidulanych potrzeb pacjenta. Możliwość zastosowania roztworu 10% pozwala na 

skrócenie czasu wlewu średnio o połowe co pozwala zaoszczędzić czas pracy lekarza i pielęgniarki 

oraz podwyższa komfort leczenia pacjenta redukując niezbędny czas potrzebny do iniekcji dożylnej 

jak i również o połowę zmniejsza obciążenie płynami. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza 

 
 

* Pytanie nr 90 dot. zad.39 

Czy z punktu widzenia zoptymalizowanych potrzeb Zamawiającego istotnie jest aby preparat 

immunoglobuliny ludzkiej był wolny od sacharozy. Stabilizator ten uważany jest za generujący 

najwięcej działań niepożądanych głównie na poziomie niewydolności nerek. Ponadto FDA i EMA 

zachęcają producentów do stosowania innych stabilizatorów niż sacharoza jako bezpieczniejszych.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza 

 
* Pytanie nr 91 dot. zad.39 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania normalnej immunoglobuliny ludzkiej w formie roztworu do 

stosowania dożylnego co jest formą nowocześniejszą i bardziej wygodną w stosunku do liofilizatu i 

preferowaną w większości ośrodków stosujących immunoglobuliny na świecie? 

Chcielibyśmy nadmienić że do przygotowania roztworu korzystając z proszku i rozpuszczalniak 

potrzeba więcej czasu wzrasta ryzyko związane z potencjalnym popełnieniem błędu podczas 

przygotowania roztworu a po zastosowaniu takiego produktu może wzrastać również ryzyko 

powikłań. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza 

 
* Pytanie nr 92 dot. zad.39 

W nawiązaniu do §5 ust.3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane: 

Czy dla Zamawiającego Certyfikat Plazma Master File który jest zbiorem wszystkich wymaganych 

danych naukowych na temat jakości i bezpieczeństwo ludzkiego osocza właściwego do leków 

wyrobów medycznych i badanych produktów które korzystają z ludzkiego osocza w ich produkcji jest 

wystarczającym dokumentem potwierdzającym jakość i bezpieczeństwo osocza będącego substratem 

w produkcji oferowanego produktu a zatem i samego produktu oferowanego w pakiecie 39? 

Certyfikat ten wymagany jest na terenie całej Unii Europejskiej dla wszystkich producentów którzy 

wytwarzają tego typu leki na bazie osocza ludzkiego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 93 dot. zad.39 

Liczne publikacje naukowe jak i również raporty publikowane przez EMA wskazują jednoznacznei na 

ścisły związek pomiędzy stosowaniem w preparatach immunoglobulin stabilizatorów opartych na 

aminokwasach lub pochodnych aminokwasów a wzrostem częstotliwości występowania działań 

niepożądanych o charakterze hemolizy. Zależność taka związana jest z niskim PH immunoglobulin 

stabilizowanych aminokwasami lub ich pochodnymi. Na wystąpienie hemolizy po zastosowaniu 

wyżej opisanych immunoglobulin szczególnie narażeni są pacjenci z grupą krwi A, AB i B a także 

pacjenci których wskazania do stosowania immunoglobulin wymagają aby oferowane 
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immunoglobulina nie posiadała w swoim składzie stabilizatora będącego aminokwasem lub jego 

pochodną? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 94 dot. zad.13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycene Skin Protect 120 ml – 20 ml. Opakowania po 150g jest już 

nie produkowane 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem podanych ilości w SIWZ. 

 

 

UWAGA!!! 
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ                              

na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany                     

w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 
 

 

 

 

 

           Z poważaniem, 


