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Nr postępowania SZP-332-53PNU/2019                 Olsztyn, dnia 07-10-2019r. 
 
 

Dotyczy postępowania przetargowego: produkty lecznicze,  surowce farmaceutyczne, 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, płyny do dializ itp. 

 

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.   z 2018r.  poz. nr 1986 z p. zm.)  

Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztyn wyjaśnia zapisy  
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/  

 

Pytania część I. Dotyczy zadania nr 10, pozycja nr 165 

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania nr 10 pozycji nr 165 ze względu na zmianę 

funkcjonującego do tej pory modelu dystrybucji leku EYLEA – pismo w załączeniu. W przypadku 
wyrażenia zgody proszę o podanie nowej kwoty wadium. 

Odpowiedź ad. część I pyt. nr 1 – ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na wykreśleniu poz. 165 z 

zadania nr 10. Lek w zadaniu należy  pominąć podczas wyceny. Wadium nie ulega zmianie. 
 

 

Pytania część II. 
1. 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?  
2. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 
miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ?  
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki 
powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?  
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolki na ampułki lub 
ampułko-strzykawki i odwrotnie?  
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem 
zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce w oparciu o mg, 
ml itp.)  
6. 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)?  
7. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadania 4 poz.22 Erytromycina 300mg inj. Ze względu na koniec produkcji.  
8. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadania 4 poz. 46 i 47 i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania 
większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  
9. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadania 10 poz. 62 i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania 
większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  
10. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadania 10 poz. 73 i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji, co pozwoli na  
przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty 
cenowej, lub Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Calcio Gluconato 1000mg/10ml*10amp.z.MZ firmy 
Monico.  
11. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadania 10 poz. 92 i 93 i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji, co pozwoli na przystąpienie do 
postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  
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12. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadania 10 poz. 141 i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania 
większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  
13. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadania 10 poz. 165 i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania 
większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  
14. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadania 10 poz. 185,186,187 i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji, co pozwoli na przystąpienie do 
postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  
15. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadania 10 poz. 261 ze względu na braki co najmniej do marca 2020 roku.  
16. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadania 10 poz. 274 i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania 
większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  
17. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadania 10 poz. 300 ze względu na koniec produkcji.  
18. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadania 10 poz. 340 i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania 
większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  
19. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadania 10 poz. 350 i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania 
większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  
20. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadania 10 poz. 399 i 400 i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji, co pozwoli na przystąpienie do 
postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadania 10 poz. 406 i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania 
większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  
22. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadania 10 poz. 428 i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania 
większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  
23. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadania 10 poz. 430 i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania 
większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  
24. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 10 pozycje 51,52,53 Nebbud zaw.d.neb.0,125mg/ml*20amp.po 2ml, 
Nebbud zaw.d.neb.0,25mg/ml*20amp.po 2ml, Nebbud zaw.d.neb.0,5mg/ml*20amp.po 2ml co pozwoli na 
złożenie konkurencyjnej oferty.  

Odpowiedź ad. część II pyt. nr 10, 24  – ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do 

zaoferowania przedmiotów zamówienia, które posiadają opisane w pytaniu  właściwości. 

Odpowiedź ad. część II pyt. nr 1, 17   – podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  Należy podać ostatnią cenę. 

Odpowiedź ad. część II pyt. nr 2, 3, 4, 5, 6  – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. Należy postępować zgodnie 

z instrukcją, która jest zawarta na pierwszej stronie zał. nr 2 do SIWZ. 

Odpowiedź ad. część II pyt. nr 7,   – podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  Należy podać ostatnią cenę. 

Odpowiedź ad. część II pyt. nr 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16,  18, 19, 20, 21, 22, 23   – podtrzymuje się zapisy w 

SIWZ.  

Odpowiedź ad. część II pyt. nr 13 – ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na wykreśleniu poz. 165 z 

zadania nr 10. Lek w zadaniu należy  pominąć podczas wyceny. Wadium nie ulega zmianie. 
 
 

Pytania część III. 
1. Pytanie dotyczy zadania 13 poz.2 Czy Zamawiający wydzieli pozycję 2 z pakietu13 do osobnego 

zadania? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla 
Zamawiającego cenach? 

Odpowiedź ad. część III pyt. nr 1 – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 
 
 

Pytania część IV. 
1. Pakiet 4 poz. 18, 19: Czy Zamawiający wymaga potwierdzonej w treści Charakterystyki Produktu 

Leczniczego chemicznej i fizycznej stabilności roztworu po rozcieńczeniu w 0,9% roztworze sodu 
chlorku, roztworze Ringera z mleczanami i 5% roztworze glukozy przez 48 godzin w temperaturze 
pokojowej? 



 

 

 

 

3 

 

 

2. Pakiet 4 poz. 24, 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 poz. 24, 25 
opakowania bezpiecznego z dwoma różnej wielkości portami ułatwiającymi identyfikację portu do 
infuzji i portu do iniekcji? 

3. Pakiet 4 poz. 38, 39: Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu 
Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego 
w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku 
rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp. 2-8ºC, co pozwoli na 
bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej? 

4. Pakiet 7, poz. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
opakowań stojących z dwoma różnej wielkości portami typu KabiClear/ KabiPac? 

Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania 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 skażenia otoczenia, jeśli w 
opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez personel. 

5. Pakiet 7 poz. 42: Czy Zamawiający wymaga opakowania bezpiecznego z dwoma niezależnymi, różnej 
wielkości sterylnymi portami przed pierwszym użyciem, z zabezpieczeniem ułatwiającymi identyfikację 
portu do infuzji i portu do iniekcji? Zapis dotyczący jałowości portów powinien być potwierdzony 
zapisem w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego. 

6. Pakiet 8 poz. 11 i 12: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania czteroskładnikowej emulsji tłuszczowej 
zawierającej: tłuszcze LCT, tłuszcze MCT, olej z oliwek, olej rybny? 

7. Pakiet 10 poz. 369: Czy zgodnie z treścią ChPL produktu Rocuronium Zamawiający wymaga, aby 
produkt mógł być przechowywany poza lodówką, w temperaturze poniżej 30°C do 12 tygodni?  

8. Pakiet 12 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga aby Paracetamol 50 ml mógł być stosowany u 
noworodków urodzonych o czasie, niemowląt, małych dzieci i dzieci o masie ciała do 33 kg zgodnie z 
treścią ChPL? 

9. Pakiet 41 poz. 17: Czy zamawiający wymaga określonej w ChPL stabilności 24h po rozcieńczeniu? 
10. Pakiet 41 poz. 20: Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie bezpiecznych ampułek wykonanych z 

polietylenu, nietłukących, pasujących do wszystkich strzykawek i niewymagajacych stosowania igły 
podczas pobierania leku z ampułki?Pakiet 41 poz. 25, 26: Czy Zamawiający wymaga opakowania 
wykonanego z polietylenu (LDPE), jako bezpiecznej i bardziej wygodnej alternatywy dla opakowania 
szklanego w warunkach pracy oddziału szpitalnego? 

11. Pakiet 41 poz. 25, 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie produktu lidocaine w 
opakowaniu o pojemności 5 ml z zachowaniem przez Zamawiającego ilości wymaganej w 
postępowaniu, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert? 

12. Pakiet 31 poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka  3-komorowego do wkłucia 
obwodowego o poj. 1400 ml zawierającego 5,6g azotu energię niebiałkową 872 kcal, węglowodany, 
aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej 
sojowy, MCT, olej z oliwek, osmolarności 750 mOsm/l? 

13. Pakiet 31 poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka          3-komorowego do 
wkłucia obwodowego o poj. 1950 ml zawierającego 7,8 g azotu energię niebiałkową 1215kcal, 
węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 
15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, osmolarności 750 mOsm/l? 

14. Pakiet 31 poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3-komorowego do wkłucia 
centralnego o poj. 1970ml zawierającego 16 g azotu , energię niebiałkową 1800 kcal, węglowodany, 
aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 
15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek? 

15. Pakiet 7, poz. 25-29: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań stojących z dwoma 
różnej wielkości portami typu KabiClear/ KabiPac? 

Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania 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 skażenia otoczenia, jeśli w 
opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez personel. 

Odpowiedź ad. część IV pyt. nr 1, 2,  5, 7, 9,   – ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na 

dopuszczeniu do zaoferowania przedmiotów zamówienia, które posiadają opisane w pytaniu  cechy lub 

właściwości. 

Odpowiedź ad. część IV pyt. nr 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15    – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 

Odpowiedź ad. część IV pyt. nr 8   –  Tak, wymaga się. 
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Pytania część V. 
1. Analizując kilkuletnią historię przetargową szpitala zauważono niezmienne wymagania, co do systemu 

pomiaru glukozy we krwi. Zamawiający określa system podając nazwę pasków testowych będących 
zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co znacząco ogranicza konkurencję 
asortymentowo-cenową, tym samym narażając szpital na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści 
inne system dostępne na rynku, które niejednokrotnie przewyższają parametrami system wymagany 
przez Zamawiającego, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie (redukcja kosztów nawet do 40 
%) przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z  tym pytamy, czy Zamawiający, 
postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) 
dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) 
charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie 
zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu 
informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza 
glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili 
wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający 
wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut 
zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów 
kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w 

zakresie 5-45⁰C, przechowywanie do 30⁰C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty 

aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów 
równoważności. 

2.  Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do 
glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi 
poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne 
wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego 
komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym 
dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za 
pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej 
części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania 
pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość 
próbki 0,5 mikrolitra, zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi 
aktualnej normy ISO 15197:2015; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) 
paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? 
Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności. 

3. Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem 
kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników 
pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi 
kapilarnej i żylnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut 
zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza 
glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki 
wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura 
przechowywania w szerokim zakresie 2-32 st. Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i 
certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych 
kryteriów równoważności. 

Odpowiedź ad. część V pyt. Nr 1, 2, 3 – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

 
 

Pytania część VI. 

PYTANIE – ZADANIE NR 8. 
1) Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Zadania nr 8 poz. 3 do osobnego pakietu i dopuszczenie 

produktu o identycznym zastosowaniu „Nutryelt Pediatric” - koncentrat pierwiastków śladowych do 
wlewów dożylnych przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych fiolki 10ml x 10 fiolek. Przychylenie się 
do naszego zapytania spowoduje możliwośc składania konkurencyjnych ofert i uzyskanie 
korzystniejszych cen przez Zamawiajacego.. 

Odpowiedź ad. część VI pyt. nr 1 – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 
 

Pytania część VII. 

1) Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Tracrium 25mg inj. w zadaniu nr 32 poz. 2 posiadał zapis w 
Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w 
jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?  

2) dot. zadania nr 10 poz. 261. Czy w związku z tymczasowym brakiem produkcji MARCAINE-
ADRENALINE 0,5% 5 FIOL.A 20 ML ROZT. DO WSTRZ. (5 MG + 0,005 MG)/ML i brakiem 
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odpowiednika, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w/w pozycji, podając ostatnią cenę sprzedaży 
oraz informację o braku, bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę za nieterminową dostawę 
leku? 

 Odpowiedź ad. część V II pyt. nr 2   – podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  Należy podać ostatnią cenę. Kara    

 w takim przypadku nie będzie naliczana. 

 Odpowiedź ad. część VII pyt. nr 1   –  Tak, oczekuje się. 

 

 

 

Pytania część VIII. 

Pytanie 1. Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 6 pozycję 4, 5, 23, 24 do osobnego Zadania?  Wydzielenie umożliwi zwiększenie 
konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiajacego cenach? 

Odpowiedź ad. część VIII pyt. Nr 1 – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

 

Pytania część IX. 
Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgode na wydzielenie z zad. nr 51 poz. nr 2 tj. Oncaspar 3750 j.m./5ml? 

Odpowiedź ad. część IX pyt. Nr 1 – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

 

Pytania część X. 

Zapytania do zadania 10 poz. 189 
1.„Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt 
(zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?” 
2. „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i 
zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?” 

Odpowiedź ad. część X pyt. nr 1, 2   –  Tak, wymaga się. 
 

Pytania część XI. 
1. Czy Zamawiający w par. 4.3 wpisze jednolity, 12-miesięczny termin ważności? Umożliwi to łatwą 

weryfikacje, czy towar spełnia warunki jakości wskazane w umowie. 
2. Czy Zamawiający wykreśli par. 4.6? Procedurę reklamacyjną wyczerpująco regulują zapisy par. 4.4-4.5 i 

brak podstaw do wprowadzania odrębnej procedury „odmowy odbioru”, tym bardziej, że zgodnie z KC 
Wykonawca ma prawo uczestniczenia w procedurze reklamacji i jej rozpatrzenia. Tymczasem par. 4.6 
wprowadza jednostronny tryb „odmowy odbioru” – bez wskazania, czy taka odmowa uruchamia procedurę 
reklamacji wskazaną w par. 4.4  czy też przebiega w inny, niewskazany w umowie sposób, co jest 
niemożliwe bez udziału Wykonawcy (sprzeczne z KC). 

3. Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 8.1 z 5% do wartości max. 1%? Obecna 
kara umowna jest rażąco wygórowana. 

4. Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 8.4 z 30% do wartości max. 1%? Obecna 
kara umowna jest rażąco wygórowana. 

5. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w Pakiecie 11 poz. 1-4 posiadał własne, 
udokumentowane  badania kliniczne  potwierdzające skuteczność i  bezpieczeństwo jego stosowania, w tym 
publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna , kardiologia)  oraz 
zabiegowych ( chirurgia)? 

6. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek Pakiecie 11 poz. 1-4 był zarejestrowany we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej ? 

7. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w Pakiecie 11 poz. 1-4 był objęty obowiązkiem 
dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii? 

Odpowiedź ad. część XI pyt. nr  5, 6  –  Oczekuje, ale nie wymaga się. 

Odpowiedź ad. część XI pyt. Nr 1, 2, 3, 4 – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

Odpowiedź ad. część XI pyt. nr 7   – ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do 

zaoferowania przedmiotu zamówienia, który objęty jest obowiązkiem dodatkowego, szczególnego 

monitorowania bezpieczeństwa terapii. 

 
 

Pytania część XII. 
1. Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej 

ampułki x 5ml  z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami 
klinicznymi w porównaniu  do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika 
i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany  jako skuteczne i 
bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?  

2. Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem 
zamawianej ilości?    
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3. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 10 poz. 157  wycenę Trilacu produktu leczniczego  spełniającego 
te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii 
probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
(Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy 
wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę 
opakowań? 

Odpowiedź ad. część XII pyt. Nr 1, 2, 3 – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

 
 

Pytania część XIII. 
1. Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego 

produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ? 
2. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 38, 39. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki 

Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji 
rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, 
a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz. w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, 
co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej? 

3. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 127, 128 (1) Czy Zamawiający wymaga, aby leki pochodziły od jednego 
producenta? 

4. Czy Zamawiający w pak 10 poz. 8 miał na myśli wycenę accu -chek paski * 50 szt 50 op ? Proszę o 
doprecyzowanie. 

5. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 34. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to 
przystąpienie większej liczby oferentów. 

6. Czy Zamawiający w pak 10 poz. 49 miał na myśli wycenę dawki Budesonid 50 mcg/dawkę, aer. do 
nosa, 200 daw.  ?  

7. Proszę o wyrażenie zgody w pozycjach gdzie występuje j.m.  amp, fiol. tabl.. Szt. , wycenę za 
zaoferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

8. Czy Zamawiający w pak 10 poz. 51-53 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci amp, celem 
zaoferowania korzystnej oferty cenowej  ? 

9. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 103,104. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to 
przystąpienie większej liczby oferentów. 

10. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 108. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to 
przystąpienie większej liczby oferentów. 

11. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 160. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie preparatu 
równoważnego Simeticonum 0,04g opakowanie 100 kps., posiadające takie same właściwości  i 
zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x 100 tbl.? 

12. Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie  nr 10 poz. 179 był preparat Makrogol 74 g x 4 saszetki 
(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? 

13. Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie 10 poz. 179 był preparat Makrogol (74 g x 4 saszetki, PEG 4 
litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 

14. Czy Zamawiający w pak 10 poz. 236 miał na myśli wycenę dawki 10mg/ml;20ml,r.d/wst,5fiol , jedynej 
dostępnej na rynku ? 

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak 10 poz. 260 Marcaina spinal w postaci ampułek 
, jedynych dostępnych na rynku. 

16. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 300. W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub 
wydzielenie do odrębnego pakietu. 

17. Czy Zamawiający wymaga w pak 10 w poz. 320-322 zaoferowanie leków jednego producenta ? 
18. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 367. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej 

Enema,roztw.do wl.doodbytn, 150 ml * 50 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości ? 
19. Czy Zamawiający w pak 10 poz. 375 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci amp, jedynych 

dostępnych na rynku  ? 
20. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 430 Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to 

przystąpienie większej liczby oferentów. 
21. Dotyczy pakietu nr 16 poz. 3. W związku z problemem dostępności, proszę o wykreślenie lub 

wydzielenie do odrębnego pakietu. 
22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak 10 poz. 421 leku na czasowe pozwolenie 

Ministerstwa. Jedyny dostępny produkt na rynku.  
23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak 10 poz. 73 leku na czasowe pozwolenie 

Ministerstwa. Jedyny dostępny produkt na rynku.  

Odpowiedź ad. część XIII pyt. nr 1, 2, 5, 9, 10, 11, 15, 16,  20, 21,   – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

Odpowiedź ad. część XIII pyt. nr  3, 12  –  Oczekuje, ale nie wymaga się. 
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Odpowiedź ad. część XIII pyt. nr  4   –  50 opakowań x 50 szt. 

Odpowiedź ad. część XIII pyt. nr 7  – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. Należy postępować zgodnie z 

instrukcją, która jest zawarta na pierwszej stronie zał. nr 2 do SIWZ. 

Odpowiedź ad. część XIII pyt. nr 8   – ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do 

zaoferowania przedmiotu zamówienia w proponowanej postaci. 

Odpowiedź ad. część XIII pyt. nr 13   – Tak, wymaga się. 

Odpowiedź ad. część XIII pyt. nr 14   – Tak, w pak 10 poz. 236 chodzi o wycenę dawki 

10mg/ml;20ml,r.d/wst,5fiol. 

Odpowiedź ad. część XIII pyt. nr 17   – Nie wymaga się. 

Odpowiedź ad. część XIII pyt. nr 18, 19  – ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu 

do zaoferowania przedmiotu zamówienia opisanego w pytaniu. 

Odpowiedź ad. część XIII pyt. nr 22  – ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do 

zaoferowania przedmiotu zamówienia z proponowanym okresem ważności pozwolenia. 

Odpowiedź ad. część XIII pyt. nr 23  – ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do 

zaoferowania przedmiotu zamówienia z proponowanym okresem ważności pozwolenia z wyjątkiem 

oferowania leku Calcio Gluconate Darnitza prod. Ukraina. 
 

Pytania część XIV. 
1. Czy zamawiający dopuści w zad. 10 poz. 51, 52, 53 Nebbud 0.125mg/ml 2ml, Nebbud 0.5mg/ml 2ml, 
Nebbud 0.25mg/ml 2ml, aby był w postaci ampułek, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. 
2. Czy zamawiający dopuści w zad. 10 poz. 51, 52, 53Nebbud 0.125mg/ml 2ml, Nebbud 0.5mg/ml 2ml, Nebbud 
0.25mg/ml 2ml, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź ad. część XIV pyt. nr 1, 2  – ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu do 

zaoferowania przedmiotu zamówienia opisanego w pytaniu. 

 

 

Pytania część XV. 
1. Do §2 ust. 1 wzoru umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnego ograniczenia 

ilościowego zamówienia, ale nie określił jego warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach 
zmniejszenie takie mogłoby mieć miejsce, ani nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych 
odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak 
określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności §2 ust. 1 wzoru umowy. Czy z 
związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 

2. Do §4 ust. 3 wzoru umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym 
zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych 
produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek terminu ważności 
zamówionych towarów nie krótszy niż ¾ terminu deklarowanego przez producenta? Wskazujemy przy 
tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności 
są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §4 
ust. 3 projektu umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą 
być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony 
przedstawiciel Zamawiającego.". 

3. Do §8 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści 
art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia 
towaru.”. 

4. Do §8 ust. 4 wzoru umowy: Prosimy o zmniejszenie kary umownej zastrzeżonej na wypadek uchybienia 
obowiązkowi pisemnego powiadomienia Zamawiającego o przypadku wystąpienia okoliczności 
uniemożliwiających dostawę w terminie do wysokości 1% wartości brutto zamówionego towaru. 

Odpowiedź ad. część XV pyt. nr 1, 2, 3, 4   – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  
 
 

Pytania część XVI. 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 5 ust. 2 poprzez zamianę  słów „odsetki 

ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 
 

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8:  
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania albo rozwiązania lub odstąpienia od umowy, strony 
mogą żądać zapłacenia sobie nawzajem tytułem odszkodowania kar umownych: 
1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę zamówionego, 

a nie dostarczonego towaru - z winy wykonawcy, w wysokości 0,5 % wartości brutto brakującej 
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ilości – za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto brakującej ilości 

zamówienia. W przypadku odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłacenia kary umownej w wysokości 2 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii 
towaru. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wartości brutto zamówionego towaru w przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w § 3 
ust. 2. 

Odpowiedź ad. część XVI pyt. nr 1, 2   – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  
 

Pytania część XVII. 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgode na wydzielenie z zad nr 24 poz. 8 i poz. 12? 

Odpowiedź ad. część XVII pyt. nr 1   – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  
 
 

Pytania część XVIII. 

1. dot. zadania 41 pozycji nr 25,26,27. Czy zamawiający wymaga aby zgodnie z Kartą Charakterystyki 
Produktu Leczniczego  zaoferowany produkt  Lignocaina posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu, 
jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej? 

2. dot. zadania 41 pozycji nr 32,33,34. Czy zamawiający wymaga aby preparat Midazolam, posiadał w 
swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów 
spowodowanych wytraceniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na 
stabilność i jakość midazolamu?. 

Odpowiedź ad. część XVIII pyt. nr 1, 2 – Tak, wymaga się, aby oferowane produkty posiadały opisane w 

pytaniu cechy/skład/wskazania.  
 

 

Pytania część XIX. 
 Pytanie 1. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 

Zamawiający w zadaniu 7 w pozycjach 2, 3, 8, 12,13,31,32,33, wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w 
opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń 
odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu 
kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w 
przypadku butelek. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktów do osobnego pakietu.  
Pytanie 2. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 7 w pozycji 35 preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego 
podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym 
składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 
mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo.  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktów do osobnego pakietu. 

Odpowiedź ad. część XIX pyt. nr 1, 2   – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  
 

Pytania część XX. 
1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aktualnie stosowanego produktu EnteroDr. zawierającego w 

swoim składzie 250 mg. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce; 
konfekcjonowanego w opakowaniach po 20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę 
opakowań? 

2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie zawiera alergenów pokarmowych: glutenu, 
sacharozy i laktozy? 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 41 poz. 21 i 22 w przedmiotowym 
postępowaniu: 

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury 
bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus 
rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach 
x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i 
zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

4. Czy Zamawiający wymaga produktu zawierającego żywe kultury bakterii probiotycznych w postaci 
liofilizowanej? 

5. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie zawiera potencjalnych alergenów 
pokarmowych: glutenu, sacharozy i laktozy? 

Odpowiedź ad. część XX pyt. nr 1, 3   – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ. Wymagane jest zaoferowanie 

produktu leczniczego, a nie środka spożywczego. 

Odpowiedź ad. część XX pyt. nr 2, 5 – Nie wymaga się.   
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Odpowiedź ad. część XX pyt. nr 4 – Tak, wymaga się.   
 

Pytania część XXI. 
1.Proszę o sprecyzowanie o jaką postać Zamawiającemu chodziło w Zadaniu 4 poz. 7 gdyż wskazanie jest na 6 
fl., ale nie ma takiej postaci.  
2. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci ampułki w Zadaniu 4 poz. 20 ?  
3. Czy Zamawiający dopuści wycenę Erythromycinum TZF 200mg * 16tabl.powl. – ze względu na brak dawki 
250 mg ?  
4. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 4 poz. 41 wycenę Nystatyna zawiesina 28 ml  
5. Proszę o sprecyzowanie o jaką postać Zamawiającemu chodziło w Zadaniu 10 poz. 26 gdyż krople, które są 
dostępne obecnie na rynku to Deflegmin Baby krop.doust.7,5mg/ml 50ml ?  
6. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadaniu nr 10 poz.47 (Biopulp 10g) i utworzy oddzielny pakiet dla tej pozycji, co pozwoli na przystąpienie do 
postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  
7. Proszę o sprecyzowanie w jakiej ilości ma być pakowany preparat dla Zadania 10 poz. 106 gdyż występuje w 
dwóch wielkościach.  
8. Proszę o sprecyzowanie w jakiej ilości ma być pakowany preparat dla Zadania 10 poz. 136 gdyż występuje w 
dwóch wielkościach.  
9. Czy Zamawiający dopuści wycenę w Zadaniu 10 poz. 239 preparat Ketonal Active 50mg * 20kaps.twarde z 
odpowiedni przeliczeniem tj. 90 opakowań.  
10. Czy Zamawiający dopuści wycenę w Zadaniu 10 poz. 287 preparat Nasivin Kids 0,25mg/ml aer.d/nosa 10ml 
?  
11. Czy Zamawiający dopuści wycenę w Zadaniu 10 poz. 288 preparat Nasivin Classic 0,05%aer.d/nosa 10ml ?  
12. Czy Zamawiający dopuści wycenę w Zadaniu 10 poz. 358 preparat pakowany po 10 amp. ? Jeżeli tak w 
jakiej ilości mamy wycenić ?  
13. Proszę o sprecyzowanie w jakiej ilości ma być pakowany preparat dla Zadania 10 poz. 385 gdyż występuje 
w dwóch wielkościach i w jakiej ilości mamy wycenić ?  
14. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadaniu nr 10 poz.421 i utworzy oddzielny pakiet dla tej pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania 
większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  
15. Czy Zamawiający dopuści wycenę w Zadaniu 10 poz. 455 preparat pakowany po 24 butelek ? Z 
odpowiednim przeliczeniem czyli 20 opakowań ?  
16. Czy Zamawiający dopuści wycenę w Zadaniu 10 poz. 456 preparat pakowany po 24 butelek ? Z 
odpowiednim przeliczeniem czyli 20 opakowań ?  
17. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadaniu nr 10 poz.457 i utworzy oddzielny pakiet dla tej pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania 
większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  
18. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadaniu nr 10 poz. 458 i utworzy oddzielny pakiet dla tej pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania 
większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  
19. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
Zadaniu nr 10 poz. 459 i utworzy oddzielny pakiet dla tej pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania 
większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  

Odpowiedź ad. część XXI pyt. nr 6, 12, 14, 17, 18, 19   – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

Odpowiedź ad. część XXI pyt. nr 2, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 16   – ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega 

na dopuszczeniu do zaoferowania przedmiotu zamówienia w proponowanej postaci 

/właściwościach/składzie/wielkości. 

Odpowiedź ad. część XXI pyt. nr 5 - krople. 

Odpowiedź ad. część XXI pyt. nr 7 – Opak. po 5 lub po 50 amp. 

Odpowiedź ad. część XXI pyt. nr 8 –  1 opak. x 6 amp.  

Odpowiedź ad. część XXI pyt. nr 13 –  Wielkość opakowania dowolna. 

Odpowiedź ad. część XXI pyt. nr 1   – ulega modyfikacji treść SIWZ. W zad. nr 4 poz. 7 otrzymuje nowe 

brzmienie:  

 
7 Azytromycyna 500mg x 5 fiol. op 3 

 

Upoważnia się Wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian do treści SIWZ w 

zakresie dokonanych zmian przez Zamawiającego. 
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                                                                            (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 
 

                                                                                                                            Piotr Wichowski 
         Kierownik Sekcji Zamówień publicznych WSSD 

 
 
 
Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  


