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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: SPRZEDAŻ I DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DLA POTRZEB SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na zadane pytania
udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1, dot. Grupa 81, poz.1:
Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą metodą sterylizacji parą wodną?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza aby żel o właściwościach znieczulających był sterylizowany parą wodną
Pytanie nr 2, dot. Grupa 81, poz.1:
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 Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza przedstawienie badań na biokompatybilność chlorheksydyny
Pytanie nr 3, dot. SIWZ :
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert ze względu na wprowadzenie elektronizacji Zamówień
Publicznych, co spowodowało dużą kumulację przetargów z takim samym terminem składania ofert. Prosimy o pozytywne
rozpatrzenie naszej prośby, gdyż pozwoli to na przystąpienie do postępowania większej ilości Wykonawców, a co za tym
idzie na złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 4, dot. Grupa 7, poz. 1, 2, 3:
Dotyczy grupy 7- prosimy o doprecyzowanie czy w poz. 1, 2, 3 należy zaoferować produkt w stojącym opakowaniu
bezpiecznym, posiadającym jałowe porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem i zabezpieczające przed
zalaniem po wyjęciu ( wypadnięciu ) zestawu do przetaczania?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza w poz. 1, 2, 3 produkt w stojącym opakowaniu bezpiecznym, posiadającym jałowe porty nie
wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem i zabezpieczające przed zalaniem po wyjęciu ( wypadnięciu ) zestawu do
przetaczania
Pytanie nr 5, dot. Grupa 8, poz.7, 8:
Dotyczy grupy 8 poz 7,8 – czy należy zaoferować bezpieczne ampułki polietylenowe działające w systemie bezigłowym
(bezpieczeństwo, niższe koszty, brak igieł) pakowane po 50 szt. z przeliczeniem ilości ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza w Grupie 8 poz. 7, 8 bezpieczne ampułki polietylenowe działające w systemie bezigłowym
(bezpieczeństwo, niższe koszty, brak igieł) pakowane po 50 szt. z przeliczeniem ilości
Pytanie nr 6, dot. Grupa 9, poz.12:
Dotyczy grupy 9 poz 12 – prosimy o dopuszczenie produktu w opakowaniu typu ampułka.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza produkt w opakowaniu typu ampułka

Pytanie nr 7, dot. Grupa 9, poz.12.:
Dotyczy grupy 9 poz. 12 – prosimy o doprecyzowanie czy produkt również powinien być zawieszony w emulsji tłuszczowej
MCT/LCT jak inne propofole w grupie 9. Emulsja ta zdecydowanie obniża bolesność przy podawaniu leku.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 9 poz. 12 dopuszcza produkt zawieszony w emulsji tłuszczowej MCT/LCT
Pytanie nr 8, dot. Grupa 9, poz.12, 13, 14, 15:
Dotyczy grupy 9- prosimy o wydzielenie poz. 12, 13, 14, 15 do osobnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie większej
ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 9, dot. Grupa 22, poz.1, 2:
Dotyczy grupy 22 poz. 1, 2 – prosimy o doprecyzowanie czy należy zaoferować produkt w stojącym opakowaniu
bezpiecznym, posiadający jałowe porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem i zabezpieczające przed
zalaniem po wyjęciu (wypadnięciu) zestawu do przetaczania ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 22 poz. 1,2 dopuszcza produkt w stojącym opakowaniu bezpiecznym, posiadający jałowe porty nie
wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem i zabezpieczające przed zalaniem po wyjęciu (wypadnięciu) zestawu do
przetaczania
Pytanie nr 10, dot. Grupa 44, :
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga łączenia produktu metamizol z dostępnymi na rynku preparatami
tramadolu czyli Poltram, Tramal, zapisany w charakterystyce produktu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 11, dot. Grupa 44, :
Czy Zamawiający w ramach zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu spełniającego wymóg
łączenia w jednej strzykawce produktu metamizol z produktem Poltram oraz dodatkowo posiadający możliwość połączenia
w jednej strzykawce produktu matamizol z produktem Tramal na podstawie przeprowadzonych badań stabilności, co daje
pełne spektrum możliwości zastosowania połączeń produktu metamizol ze wszystkimi dostępnymi na rynku preparatami
tramadolu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 12, dot. Grupa 45, poz.1, 2:
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt metamizol zgodnie z zapisami w ChPl, posiadał możliwość podania produktu
leczniczego w dawce przekraczającej dawkę maksymalną 5g?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 45, poz. 1, 2 dopuszcza produkt metamizol który zgodnie z zapisami w ChPl, posiada możliwość
podania produktu leczniczego w dawce przekraczającej dawkę maksymalną 5g
Pytanie nr 13, dot. Grupa 45, poz.1, 2:
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt metamizol był zaoferowany w opakowaniu typu ampułka szklana z oranżowego
szkła zapewniającym ochronę przed światłem, zgodnie z wymogiem Farmakopei Europejskiej ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 45, poz. 1, 2 dopuszcza produkt metamizol w opakowaniu typu ampułka szklana z oranżowego szkła
zapewniającego ochronę przed światłem
Pytanie nr 14, dot. Grupa 66, poz.1-9. :
Prosimy o doprecyzowanie czy należy zaoferować płyny infuzyjne w opakowaniach butelka stojąca wyposażona w dwa
niezależne porty, niewymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 66, poz. 1-9 dopuszcza płyny infuzyjne w opakowaniach butelka stojąca wyposażona w dwa
niezależne porty, niewymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem
Pytanie nr 15, dot. Grupa 68, poz.3, 4, 6, 12, 13:
Dotyczy grupy 68 – prosimy o wydzielenie poz. 3, 4, 6, 12, 13 do osobnego pakietu co pozwoli na przystąpienie większej
ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16, dot. Grupa 68, poz.12, 13:
Dotyczy Grupy 68 poz. 12,13 - prosimy o dopuszczenie płynu wieloelektrolitowego Optilyte, produkt ten jest płynem
zbilansowanym najbardziej zbliżonym do składu osocza, posiada wszystkie składniki osocza jest rekomendowany przez
towarzystwa naukowe.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 17, dot. Grupa 70, poz.6:
Dotyczy grupy 70 poz 6 - prosimy o doprecyzowanie czy należy zaoferować worek 3-kom. bezelektrolitowy do żywienia
pozajelit. podawany centralnie, azot 12g – 75g aminokwasy, energii niebiałkowej 1300 kcal – 1600 kcal całkowita,
4,2 mmol/l fosforanów oraz emulsję tłuszczową zawierającą olej rybny, tłuszcze całk. 56g, obj. 1477 ml?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 70, poz. 6 dopuszcza worek 3-kom. bezelektrolitowy do żywienia pozajelit. podawany centralnie,
azot 12g – 75g aminokwasy, energii niebiałkowej 1300 kcal – 1600 kcal całkowita, 4,2 mmol/l fosforanów oraz emulsję
tłuszczową zawierającą olej rybny, tłuszcze całk. 56g, obj. 1477 ml
Pytanie nr 18, dot. Grupa 80:
Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji
użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania
w neurochirurgii
Pytanie nr 19, dot. Grupa 80:
Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że oferowany
asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu
Pytanie nr 20, dot. Grupa 83:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy hemostatycznej posiadającej pH 2,5-3,5. Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej
powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza gazę hemostatyczną posiadającą pH 2,5-3,5
Pytanie nr 21, dot. Grupa 83, poz.5:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku składającego się z wosku pszczelego 70%, parafiny 18% oraz palmitynianu
izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczającą.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza wosk składający się z wosku pszczelego 70%, parafiny 18% oraz palmitynianu izopropylu 12%
Pytanie nr 22, dot. Grupa 83, poz.5:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 20 szt. z odpowiednim przeliczaniem ilości.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza w Grupie 83 poz.5 opakowanie handlowe 20 szt. z odpowiednim przeliczaniem ilości
Pytanie nr 23, dot. Grupa 70, poz.1:
Czy Zamawiający w grupie nr 70 poz. 1 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu
klinicznym worek 3-kom. do żywienia pozajelit. podawany obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę
i emulsję tłuszczową, azot 7,3g / 44g aminokwasy: energia niebiałkowa 1000 kcal - 1400 kcal całkowita, obj. 2000 ml?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 70 poz.1 dopuszcza produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym worek 3-kom. do żywienia
pozajelit. podawany obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową, azot 7,3g / 44g
aminokwasy: energia niebiałkowa 1000 kcal - 1400 kcal całkowita, obj. 2000 ml
Pytanie nr 24, dot. Grupa 70, poz.2:
Czy Zamawiający w Grupie nr 70 poz. 2 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu
klinicznym worek 3-kom. do żywienia pozajelit. podawany obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwas, glukozę i
emulsję tłuszczową, azot 5,4g – 33g aminokwasy g;energia niebiałkowa 700 kcal – 1000 kcal i całkowita, obj. 1500 ml?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 70 poz.2 dopuszcza produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym worek 3-kom. do żywienia
pozajelit. podawany obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwas, glukozę i emulsję tłuszczową, azot 5,4g – 33g
aminokwasy g;energia niebiałkowa 700 kcal – 1000 kcal i całkowita, obj. 1500 ml

Pytanie nr 25, dot. Grupa 70, poz.3:
Czy Zamawiający w Grupie nr 70 poz. 3 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu
klinicznym worek 3-kom. do żywienia pozajelit. Podawany centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję
tłuszczową, azot 11g – 68g aminokwasy; energia niebiałkowa 1600 kcal – 1900 kcal i całkowita, obj. 2000 ml?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 70 poz.3 dopuszcza produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym worek 3-kom. do żywienia
pozajelit. Podawany centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową, azot 11g – 68g aminokwasy; energia
niebiałkowa 1600 kcal – 1900 kcal i całkowita, obj. 2000 ml
Pytanie nr 26, dot. Grupa 70, poz.4:
Czy Zamawiający w Grupie nr 70 poz. 4 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu
klinicznym worek 3-kom. do żywienia pozajelit. podawany centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję
tłuszczową, azot 8g – 51g aminokwasy; energia niebiałkowa 1200 kcal – 1400 kcal i całkowita, obj. 1500 ml?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 70 poz. 4 dopuszcza produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym worek 3-kom. do żywienia
pozajelit. podawany centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową, azot 8g – 51g aminokwasy; energia
niebiałkowa 1200 kcal – 1400 kcal i całkowita, obj. 1500 ml
Pytanie nr 27, dot. Grupa 70, poz.5:
Czy Zamawiający w Grupie nr 70 poz. 5 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu
klinicznym 5 worek 3-kom. do żywienia pozajelit. Podawany centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję
tłuszczową, azot 7g – 40g aminokwasy; energia niebiałkowa 800 kcal – 1050 kcal całkowita, obj. 1000 ml?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 70 poz. 5 dopuszcza produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym 5 worek 3-kom. do żywienia
pozajelit. Podawany centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową, azot 7g – 40g aminokwasy; energia
niebiałkowa 800 kcal – 1050 kcal całkowita, obj. 1000 ml
Pytanie nr 28, dot. Grupa 70, poz.6:
Czy Zamawiający w Grupie nr 70 poz. 6 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu
klinicznym worek 3-kom. bezelektrolitowy do żywienia pozajelit. podawany centralnie, azot 14g – 85g aminokwasy, energii
niebiałkowej 1200 kcal – 1600 kcal, tłuszcze całk. 60g, obj. 1500 ml?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 70 poz. 6 dopuszcza produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym worek 3-kom.
bezelektrolitowy do żywienia pozajelit. podawany centralnie, azot 14g – 85g aminokwasy, energii niebiałkowej 1200 kcal –
1600 kcal, tłuszcze całk. 60g, obj. 1500 ml
Pytanie nr 29, dot. Grupa 83, poz.1 ,2 ,3:
Czy Zamawiający w Grupie nr 83 pozycji 1, 2, 3, dopuści zaoferowanie równoważnego pod względem hemostatycznym
opatrunku hemostatycznego zbudowanego z oksydowanej nieregenerowanej celulozy w postaci trójwarstwowego opatrunku
o budowie mikrowłókienkowej o pH 2,7-3,5. Czas wchłaniania do 8 dni. Udokumentowane działanie bakteriobójcze także
na szczepy: Bacteroides fragilis oraz grzybobójcze na rodzaj Candida Ablicans. Posiadamy rozmiar: 1,5x5 cm, 7,5x5 cm lub
20x10 cm. Uzasadnienie: Oksydowana nieregenerowana celuloza zawiera większą powierzchnię aktywności hemostatycznej
co wiąże się z optymalizacją użycia materiału hemostatycznego równoważąc trzema warstwami inny materiał
wielowarstwowy. Dopuszczenie w/w materiału podniesie konkurencyjność składanych ofert, co pozwoli na możliwość
wyboru najlepszej w aspekcie merytorycznym a także na zyskanie realnych oszczędności z zachowaniem najwyższej
skuteczności hemostatycznej. Jedyną i faktyczna przyczyną działania bakteriobójczego także na MRSA, MRSE, VRE, PRSP
– jest udokumentowane pH 2,7-3,5 które posiada zaoferowany produkt hemostatyczny i jako taki jest równoważny z
produktami posiadającymi dodatkowo potwierdzone ow działania badaniami klinicznymi in vivo i in vitro. Dodatkowe
potwierdzenie działania biobójczego dla zaproponowanego produktu hemostatycznego jest badanie in vitro będące
faktycznym potwierdzeniem powyższej cechy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 30, dot. Grupa 83, poz.1, 2, 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie produktów z Grupy 83 poz. 1, 2, 3 do osobnej Grupy ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 31, dot. Grupa 78:
Czy Zamawiający oczekuje aby indykator zmiany koloru określający absorbcję dwutlenku węgla był z białego na fioletowy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 78 dopuszcza indykator zmiany koloru określający absorbcję dwutlenku węgla z białego na fioletowy

Pytanie nr 32, dot. Wzoru umowy, § 9 ust.1:
Zwracamy się z prośbą o modyfikację na następujący zapis:
a) za nieterminowe dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 05,% wartości brutto
niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru,
b) za opóźnienie w usunięciu wad w dostarczonym towarze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości
0,5% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia upływu terminu
wyznaczonego na usunięcie wad. W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowo kara
ulega powiększeniu o dalsze 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru, i przysługuje Zamawiającemu za każdy
dzień opóźnienia licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 33, dot. Wzoru umowy, §1 ust.5:
Do treści §1 ust.5 projektu umowy prosimy o dodanie słów, wynikających z przesłanki 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 Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 34, dot. Wzoru umowy, §1 ust.7:
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 rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi
zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary
przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §1 ust.7 projektu umowy)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 35, dot. Wzoru umowy, §3 ust.8:
Do treści §3 ust.8 projektu umowy prosimy o dodanie słów, wynikających z przesłanki 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 Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 36, dot. Wzoru umowy, §8 ust.2 pkt d:
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 (dotyczy zapisów §8 ust.2 pkt d) projektu umowy)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 37, dot. Wzoru umowy, §9 ust.1 pkt b:
Do §9 ust.1 pkt b) projektu umowy. Prosimy o wskazanie długości ewentualnego terminu dodatkowego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 38, dot. Wzoru umowy, §9 ust.1 pkt b:
Do §9 ust.1 pkt b) projektu umowy. Prosimy w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym o obniżenie wymiaru
kary do 3% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki licząc od upływu dodatkowego terminu,
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 39, dot. Wzoru umowy, §9 ust.1 ppkt c:
Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu §9 ust.1 ppkt c) jako niezgodnego z normami współżycia społecznego
i będącego nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego a co za tym idzie nie zasługującego na ochronę prawną.
Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i
terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień
podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem
przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40, dot. Wzoru umowy, §9 ust.1 ppkt. e:
Do §9 ust.1 ppkt e) projektu umowy. Prosimy o obniżenie wymiaru kary przy opóźnieniu w wystawieniu faktury korygującej
do 0,5% wartości zamówienia objętego fakturą korygującą za każdy dzień opóźnienia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 41, dot. Dokument JEDZ :
W związku z koniecznością złożenia dokumentu JEDZ w zaszyfrowanej postaci na podany przez Państwa w SIWZ adres email oraz z potencjalną możliwością zaistnienia sytuacji, w której nasze zaszyfrowane wiadomości zostaną przez Państwa
system uznane jako spam lub wirus, w oparciu o art. 10b. ustawy PZP prosimy o dodanie naszych domen do "white listy"
w Państwa systemach zabezpieczeń, bądź też upewnienie się, że nasze domeny już na „white liście” u Państwa widnieją.
Prosimy też o niezwłoczne potwierdzenia otrzymania zaszyfrowanego dokumentu JEDZ. Z doświadczenia wiemy,
iż informacja o tym, że nasz zaszyfrowany jedz do Zamawiającego nie dotarł niejednokrotnie przychodzi do nas już po
terminie otwarcia ofert.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający weźmie pod uwagę powyższe wnioski
Pytanie nr 42, dot. Grupa 53, poz. 1:
Zamawiający w pakiecie 53 pozycja 1, poprzez opis przedmiotu zamówienia jako: ”Sevoflurane płyn wziewny 250ml każda
butelka z fabrycznie zamontowanym adapterem” wskazuje tylko na jednego producenta : Firmę Abbvie i wyłącznie jej
produkt, gdyż cechy opakowania wymienione przez zamawiającego w SIWZ spełnia tylko ten jeden producent -co narusza
zasady uczciwej konkurencji Wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku
z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do Pakietu nr 53 pozycja 1 – produktu równoważnego
terapeutycznie (ze szczelnym, bezpiecznym dla personelu medycznego systemem napełniania parowników typu „Quick Fill”) – Sojourn Piramall (Bioton), wraz z bezpłatną dzierżawą kompatybilnych z nim parowników oraz konektorów? Obecne
określenie przedmiotu zamówienia nie daje możliwości zastosowania leków równoważnych, posiadających identyczne
wskazania, co stanowi o naruszeniu generalnych zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
określonych w art. 7 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, który obliguje
Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia w oparciu o te właśnie zasady. Opis przedmiotu
zamówienia dokonany przez Zamawiającego w przywołanym wyżej pakiecie narusza także art. 29 ust. 2, który nakazuje by
nie opisywać go w taki sposób, który ograniczałby uczciwą konkurencję. Opisując w ten sposób przedmiot zamówienia,
Zamawiający skazuje się na cenę preparatu podyktowaną przez jednego producenta, a nie przez warunki rynkowe.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 43:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?
zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?
zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
zamiast: (tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek –twardych, elastycznych) - o powolnym uwalnianiu –
(tabletki, tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?
celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści wymianę form wyłącznie po zadaniu pytania do pozycji asortymentowej i określeniu rodzaju zamiany
Pytanie nr 44:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek zamiast fiolek i odwrotnie? Celem
zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści wymianę form wyłącznie po zadaniu pytania do pozycji asortymentowej i określeniu rodzaju zamiany
Pytanie nr 45, Grupy 21, poz. 1 i poz.2:
Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku pochodziły od jednego producenta? Takie rozwiązanie pozwoli szybko
reagować w przypadku działań niepożądanych wynikających z interakcji z innymi lekami i schorzeniami towarzyszącymi.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 21, poz. 1 i 2 dopuszcza leku od jednego producenta

Pytanie nr 46, Grupy 21, poz.2:
Czy Zamawiający wymaga, aby lek był zarejestrowany we wskazaniach:
A. choroby układu nerwowego w tym:
 zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
 ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 21 poz. 2 dopuszcza lek zarejestrowany we wskazaniach jak powyżej
Pytanie nr 47, Grupy 37, poz. 8 i 9:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Grupy 37 poz.8 i poz. 9 Enoxaparinum natricum, pozwoli to na złożenie
konkurencyjnej oferty korzystniejszej cenowo ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 48, Grupy 10, poz. 104 i 105:
Czy Zamawiający w Grupie 10 poz. 104 i poz. 105 Glukoza doustna wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu będącego
środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 10 poz. 104 i poz. 105 dopuszcza zaoferowanie preparatu będącego środkiem spożywczym
specjalnego przeznaczenia medycznego
Pytanie nr 49, Grupy 10, poz. 247:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Grupy 10 poz. 247 Woda jałowa Respi-flo 500ml ? Pozwoli to na złożenie
oferty korzystniejszej cenowo.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 50, Grupy 15, poz. 6:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślnie z Grupy 15 poz. 6 Bnezathine 1,2ml w związku z zakończoną produkcją leku ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 51, Grupy 15, poz. 34:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Grupy 15 poz. 34 Lopinawir 200mg+Rytonawir 50mg ? Pozwoli to na
złożenie oferty korzystniejszej cenowo.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 52, Grupy 15, poz. 48:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślnie z Grupy 15 poz. 48 Zanamivir 5mg/daw proszek do inhal. w związku z
zakończoną produkcją leku ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 53, Grupy 51:
Czy Zamawiający w Grupie 51 wyraża zgodę na poniższe gramatury opakowań substancji recepturowych z odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań:
- poz. 73 Acidum Boricum 10g
- poz. 81 Camphorum 10g
- poz. 84 Eucerinum 500g
- poz. 85 Gentamycin 1g
- poz. 91 Kalii iodidum 25 g
- poz. 108 Zinci Oxidi 250g
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 51 poz. 73 dopuszcza Acidum Boricum 10g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
Zamawiający w Grupie 51 poz. 81 dopuszcza Camphorum 10g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
Grupa 51 poz. 84 zgodnie z SIWZ.
Zamawiający w Grupie 51 poz. 85 dopuszcza Gentamycin 1g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
Grupa 51 poz. 91 zgodnie z SIWZ.
Zamawiający w Grupie 51 poz. 108 dopuszcza Zinci Oxidi 250g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 54, Grupy 1, poz. 38:
Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetas EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f. Ilość substancji czynnej
pozostaje bez zmian ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 1 poz. 38 dopuszcza wycenę Terlipressini acetas EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f. Ilość
substancji czynnej pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 55, Grupy 2, poz. 4:
Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 56, Grupy 2, poz. 5:
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 57, Grupy 2, poz. 6, 7:
Czy Zamawiający wymaga, aby leki w poz. 6 i poz.7 pochodziły od jednego producenta?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 2 poz. 6, 7 dopuszcza leki pochodzące od jednego producenta
Pytanie nr 58:
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atosiban Ever Pharma,37,5mg/5ml,konc.d/sp.r.inf,1fiol. Pozwoli to złożyć
korzystniejszą ofertę ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Atosiban Ever Pharma,37,5mg/5ml,konc.d/sp.r.inf,1fiol
Pytanie nr 59, Grupy 9, poz. 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Bupivacaine Spinal Grindeks, 5 mg/ml; 4ml,roztw.d/wstrz,5amp. ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 60, Grupy 10, poz. 29 .:
W związku ze zmianą przez producenta wielkości opakowania, proszę o dopuszczenie wyceny leku Barium sulfuricum
Medana,1g/ml,zaw,200ml,but.240ml
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 10 poz. 29 dopuszcza wycenę leku Barium sulfuricum Medana,1g/ml,zaw,200ml,but.240ml
Pytanie nr 61, Grupy 10, poz. 199:
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Silimax, 70 mg, kaps.twarde, 30 szt ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza wycenę produktu leczniczego Silimax 70 mg
Pytanie nr 62, Grupy 10, poz. 218 .:
Proszę o dopuszczenie wyceny w ramach ww. pozycji dwóch pozycji tj. Spriva x 90 kapsułek 4 opak. oraz HandiHaler x1 szt
w ilości 12 szt. (na 1 op. x 90 szt Tiotropium przypadają 3 HandiHalery). Jest to spowodowane rejestracją leku (Spriva x 90
kaps. zarejestrowana jest bez HandiHalera) oraz faktem, iż w przypadku sprzedaży na fakturze będą widoczne jako dwie
oddzielne pozycje.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 63, Grupy 19, poz. 6 .:
Dotyczy pakietu nr 19 poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie i wycenę opakowania a 400g?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 64, Grupy 51, poz. 66 .:
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej Maść pięciornikowa złożona, 20 g firmy Ziaja lub
Tormentile Forte, maść, 20 g, tuba firmy Farmina? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem
ekonomicznym.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 65, Grupy 52, poz. 7 .:
Czy Zamawiający dopuści wycenę 20 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 Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 66, Grupy 52, poz. 8 .:
Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest
rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu
do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 67:
Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym
z SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 68, Grupy 52, poz. 10 .:
Czy Zamawiający dopuści wycenę 71 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 Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

