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Samodzielny Publiczny  

Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy 

ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 
tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 

e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 
NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 

Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

Bydgoszcz, dnia 28 lipca 2017 r. 
Znak sprawy: 04/2017 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę leków, płynów infuzyjnych, 
preparatów farmaceutycznych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, przyrządów do podaży 
diet, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej, preparatów do dezynfekcji skóry, 
materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych i innych.”. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej pod nr 2017/S 118-236510 z dnia 22 czerwca 2017 r., stronie internetowej Zamawiającego 
www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie opakowań  zawierających  inną  niż podane w załączniku  do  SIWZ  
liczbę sztuk leku ( tab, amp. itp. )w opakowaniu przy odpowiednim  przeliczeniu  ilości opakowań? Jeśli tak to 
prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych czy podawać pełne ilości 
opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę w przypadku gdy zaoferowana wielkość opakowania nie przekracza dwukrotnej 
ilości w odniesieniu do opakowania z SIWZ. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania 
na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w 
SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest 
korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość 
opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę w przypadku gdy zaoferowana wielkość opakowania nie przekracza dwukrotnej 
ilości w odniesieniu do opakowania z SIWZ. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i 
odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych 
zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i 
odwrotnie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek , amp-strz. zamiast fiolek i 
odwrotnie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 5 
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Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja 
wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 1, poz. 16) 
Pakiet 1 poz.16 - Acidum valproicum - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci kapsułek 
miękkich?. Tylko taka postać dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 1, poz. 16) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci kapsułek miękkich? Tylko 
taka postać jest obecnie dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 1, poz. 19, 21, 49, 50) 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z PAKIETU nr 1 pozycji  19 i 21  Albumin humanum (50ml i 100ml) 
oraz pozycji 49 i 50 Antithrombin III  (500jm i 1000jm) do oddzielnego pakietu? Działanie takie zapewni 
Zamawiającemu otrzymanie korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 1, poz. 20) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę wydzielenie pozycji z pakietu? Pozwoli to na przystąpienie 
do postępowania większej ilości Wykonawców oraz zaproponowanie korzystniejszej cenowo oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 1, poz. 22) 
Pakiet 1 poz.22 – Alfacalcidolum – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci kapsułek 
miękkich?. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 1, poz. 23) 
Pakiet 1 poz. 23 - Alkoholowy wyciąg z ziela ostróżeczki polnej i kwas octowy – Czy Zamawiający miał na myśli 
wycenę preparatu Delacet skład na 100g: Nalewka z ziela ostróżeczki  – 96 g,  
Kwas octowy 80% – 4 g. Zawiera 59,0-65,0% v/v etanolu, fl.100g? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 1, poz. 37, 38, 182, 194) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 37, 38, 182, 194. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci ampułek? 
Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 1, poz. 37, 38) 
Pakiet 1 poz.37,38 - Amikacinum  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci ampułek?. 
Tylko taka postać dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 1, poz. 41, 42) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 41, 42. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletek 
powlekanych? Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 1, poz. 41, 42) 
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Pakiet 1 poz. 41,42 -Amitriptylini hydrochloridum- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci 
tabletek powlekanych?. Tylko taka postać dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 1, poz. 61, 190) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 61, 190. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletek 
drażowanych? Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 1, poz. 61) 
Pakiet 1 poz. 61 Benfothiaminum, Pyridoxini hydrochl.- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w 
postaci drażetek?.  Tylko taka postać dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 1, poz. 67) 
Pakiet 1 poz.67 Benzyl benzoate – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu NOVOSCABIN PŁYN 
120 ML? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 1, poz. 83) 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 83  Budesonide wymaga rejestracji wskazania u niemowląt i dzieci z 
pseudokrupem ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 20 (dot. Pakiet nr 1, poz. 83) 
Czy zamawiający w pakiecie 1 poz. 83  Budesonide wymaga aby preparat posiadał rejestracje umożliwiającą 
mieszanie ze środkami rozszerzającymi oskrzela. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 21 (dot. Pakiet nr 1, poz. 83) 
Czy zamawiający w pakiecie w pakiecie 1 poz. 83     Budesonide wymaga  aby Budesonid był w postaci ampułek. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 22 (dot. Pakiet nr 1, poz. 83) 
Czy zamawiający pozwoli na wydzielenie z pakietu 1 poz. 83  Budesonide co pozwoli na złożenie konkurencyjnej 
oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 23 (dot. Pakiet nr 1, poz. 83) 
Czy Zamawiający wymaga, aby  budezonid do nebulizacji z pakieci 1 poz. 83  Budesonide był stosowany z 
nebulizatorem dyszowym? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 1, poz. 83) 
Czy zamawiający wymaga, aby budezonid do nebulizacji z pakietu 1 poz. 83  Budesonide wytwarzany był w 
technologii Steri Neb czyli posiadał technologię produkcji leku zapewniająca zawiesinę wolną od substancji 
konserwujących, opatrzenie każdej ampułki etykietą, proste otwieranie ( system easy twist open), przeźroczystą 
ampułkę wytwarzaną w systemie BFS. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 25 (dot. Pakiet nr 1, poz. 83) 
Czy zamawiający w pakiecie 1 poz. 83  ( Budesonide w opakowaniach  x 10 szt )?  
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Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 26 (dot. Pakiet nr 1, poz. 83) 
Czy zamawiający wymaga, aby budezonid do nebulizacji z pakietu pakiecie 1 poz. 83  Budesonide wytwarzany był 
w technologii Steri Neb czyli posiadał technologię produkcji leku zapewniająca zawiesinę wolną od substancji 
konserwujących, opatrzenie każdej ampułki etykietą, proste otwieranie ( system easy twist open), przeźroczystą 
ampułkę wytwarzaną w systemie BFS. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 27 (dot. Pakiet nr 1, poz. 83) 
Czy Zamawiający w pakiecie 1, poz. 83 (Budesonid do nebulizacji) wymaga preparatu, który zgodnie z CHPL 
posiada wskazania do zastosowania w : 
- leczeniu astmy, gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe 
- leczeniu zespołu krupu – ostrego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli – niezależnie od etiologii, wiążącego się z 
istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych,  
dusznością lub „szczekającym” kaszlem i prowadzącego do zaburzeń oddychania. 
- zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci 
zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 28 (dot. Pakiet nr 1, poz. 83) 
Czy w pakiecie Nr 1 poz. 83 (Budesonidum zawiesina do inhalacji 250 mcg/2ml) Zamawiający wymaga 
produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od 
rozpoczęcia leczenia? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 29 (dot. Pakiet nr 1, poz. 83) 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 83 (Budesonidum zawiesina do inhalacji 250 mcg/2ml) wyraża zgodę na 
wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką 
Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 30 (dot. Pakiet nr 1, poz. 83) 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 83 (Budesonidum zawiesina do inhalacji 250 mcg/2ml) dopuszcza wycenę 
leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 31 (dot. Pakiet nr 1, poz. 85) 
Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 1 pozycja 85 Bupivacainum spinal była roztworem hiperbarycznym. 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 32 (dot. Pakiet nr 1, poz. 85) 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 85 (Bupivacainum  20mg/4ml) wymaga zaoferowania produktu 
pakowanego w jałowe blistry? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 33 (dot. Pakiet nr 1, poz. 85) 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz nr 85 (Bupivacainum 20mg/4ml x 5 amp) wymaga zaoferowania produktu 
pakowanego w jałowe blistry? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 34 (dot. Pakiet nr 1, poz. 91, 92) 
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Pakiet 1 poz.91,92 Calcii carbonas – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci kapsułek 
twardych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 35 (dot. Pakiet nr 1, poz. 95) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 95. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat o nazwie Calcium Pliva z witam.C, 
tabl.musuj.,o sm.pomarańcz., 16 szt – suplement diety? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie 
proponowanej nazwy handlowej preparatu. Na rynku brak obecnie produktu o rejestracji jako produkt leczniczy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 36 (dot. Pakiet nr 1, poz. 95) 
Pakiet 1 poz.95 Calcii lactobionas+Acidum ascorbicum - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
preparatu, gdzie jedna tabletka zawiera 180 mg wapnia i 60 mg witaminy C? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 37 (dot. Pakiet nr 1, poz. 102, 507) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 102, 507. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletek o 
przedłużonym uwalnianiu? Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 38 (dot. Pakiet nr 1, poz. 102) 
Pakiet 1 poz.102 - Carbamazepinum - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci tabletek o 
przedłużonym uwalnianiu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 39 (dot. Pakiet nr 1, poz. 103) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 103. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci fiolek? Tylko taka postać 
jest obecnie dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 40 (dot. Pakiet nr 1, poz. 104) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 104. Czy w związku z zakończeniem produkcji preparatu w dawce 300mg Zamawiający wyrazi 
zgodę na zaproponowanie preparatu w dawce 200mg z odpowiednim przeliczeniem ilości czyli 8 opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 41 (dot. Pakiet nr 1, poz. 104) 
Pakiet 1 poz.104 Carbo medicinalis - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Carbo Medicinalis w dawce 200mg 
x 20 kaps. w ilości 5op? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 42 (dot. Pakiet nr 1, poz. 106) 
Pakiet 1 poz.106 Cefalexin - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci kapsułek twardych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 43 (dot. Pakiet nr 1, poz. 108, 109) 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 1 pozycja 108, 109 aby Ceftazidimum zachowywał po rozpuszczeniu 
trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 44 (dot. Pakiet nr 1, poz. 111, 112, 113) 
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Czy w pakiecie 1 pozycja 111, 112, 113 Zamawiający wymaga, aby Cefuroksimum występujący w kilku dawkach i 
postaciach pochodził od jednego producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta przed możliwymi 
interakcjami występującymi przy przechodzeniu na inne dawki. 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 45 (dot. Pakiet nr 1, poz. 123) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 123. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci kropel wyciskanych z 
kapsułki? Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 46 (dot. Pakiet nr 1, poz. 123) 
Pakiet 1 poz.123 Cholecalciferol - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci kapsułek twist-
off? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 47 (dot. Pakiet nr 1, poz. 128, 129, 130) 
Czy Zamawiający wymaga aby  Ciprofloksacyna w pakiecie 1 pozycja 128, 129, 130 była w postaci 
monowodzianu? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 48 (dot. Pakiet nr 1, poz. 128, 129, 130, 131) 
Czy w pakiecie 1  pozycja 128, 129, 130, 131 Zamawiający wymaga, aby ciprofloksacyna  występująca w kilku 
dawkach i postaciach pochodziła od jednego producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta przed 
możliwymi interakcjami występującymi przy przechodzeniu na inne dawki. 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 49 (dot. Pakiet nr 1, poz. 128) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 128. Czy Zamawiający miał na myśli w w/w pozycji dawkę 100mg/50ml? Podana przez 
Zamawiającego dawka nie istnieje. 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 50 (dot. Pakiet nr 1, poz. 149, 150) 
Pakiet 1 poz.149,150 Dabigatran etexilate - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci 
kapsułek twardych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 51 (dot. Pakiet nr 1, poz. 159) 
Pakiet 1 poz.159 Diazepamum Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci tabletek 
powlekanych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 52 (dot. Pakiet nr 1, poz. 166, 208) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 166, 208. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletek o 
przedłużonym uwalnianiu? Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 53 (dot. Pakiet nr 1, poz. 166) 
Pakiet 1 poz.166 – Diltiazemum – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci tabletek o 
przedłużonym uwalnianiu?. Tylko taka postać dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 54 (dot. Pakiet nr 1, poz. 167) 
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Dot. pakiet nr 1 poz. 167. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych? 
Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 55 (dot. Pakiet nr 1, poz. 167) 
Pakiet 1 poz. 167 Diltiazemum – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci tabletek 
powlekanych?. Tylko taka postać dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 56 (dot. Pakiet nr 1, poz. 172) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 172. Czy w związku z brakiem produktu leczniczego w wymaganej dawce Zamawiający wyrazi 
zgodę na zaproponowanie preparatu o rejestracji jako suplement diety? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 57 (dot. Pakiet nr 1, poz. 172) 
Pakiet 1 poz.172 ( Diosminum+Hesperidinum) - koniec produkcji - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 
preparatu typu Dih 500 *30 tabletek powlekanych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 58 (dot. Pakiet nr 1, poz. 181) 
Pakiet 1 poz.181 Doxycyclinum - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci kapsułek 
twardych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 59 (dot. Pakiet nr 1, poz. 182) 
Pakiet 1 poz.182 Doxycyclinum – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci ampułek?. Tylko 
taka postać dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 60 (dot. Pakiet nr 1, poz. 194) 
Pakiet 1 poz.194 Esmolol hydrochloride – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci 
ampułek?. Tylko taka postać dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 61 (dot. Pakiet nr 1, poz. 208) 
Pakiet 1 poz.208 - Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu typu Sorbifer Durules * 50 tabl. o przedłużonym 
uwalnianiu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 62 (dot. Pakiet nr 1, poz. 212) 
Dot. pakietu nr 1 poz. 212. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu konfekcjonowanego po 
10 butelek w ilości 6 opakowań? Na rynku brak obecnie leku pakowanego po 1 sztuce. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 63 (dot. Pakiet nr 1, poz. 213) 
Dot. pakietu nr 1 poz. 213. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu konfekcjonowanego po 
10 butelek w ilości 45 opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 64 (dot. Pakiet nr 1, poz. 221) 
Pakiet 1 poz.221 – Gabapentinum - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci kapsułek 
twardych? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 65 (dot. Pakiet nr 1, poz. 232) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 232. Czy Zamawiający miał na myśli żel Granugel? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 66 (dot. Pakiet nr 1, poz. 232) 
Pakiet 1 poz.232 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Granugel żel 15g? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 67 (dot. Pakiet nr 1, poz. 237) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 237 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 68 (dot. Pakiet nr 1, poz. 237, Pakiet nr 14, poz. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 237 z Pakietu nr 1 oraz pozycji 3 z Pakietu nr 14 i stworzy 
osobny pakiet? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 69 (dot. Pakiet nr 1, poz. 237) 
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 
3ml (objętość 10ml) zgodna z Rekomendacją obsługi portu dożylnego stosowany w celu utrzymania prawidłowej 
drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych do 
przepłukiwania dostępu naczyniowego zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz 
przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Maksymalne ciśnienie dla ampułko-strzykawki wynosi 1,37 bara co 
chroni wszystkie cewniki dializacyjne oraz cewniki w portach dożylnych przed uszkodzeniem.  Opakowanie 
zawiera pojedynczo pakowane ampułko-strzykawki w ilości 100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. 
Uzasadnieniem ekonomicznym proponowanego leku jest fakt, że personel medyczny ma gotowy produkt, 
aseptycznie zamknięty i nie ma potrzeby posiadania dodatkowo strzykawek oraz igieł do nabierania produktu z 
fiolki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 70 (dot. Pakiet nr 1, poz. 237) 
Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml  
z przeliczeniem zamawianej ilości 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? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 71 (dot. Pakiet nr 1, poz. 237) 
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 72 (dot. Pakiet nr 1, poz. 248) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 248. Czy Zamawiający w związku z brakiem preparatu z pozycji nr 248 wyrazi zgodę na 
wykreślenie pozycji lub wycenę po ostatniej cenie wraz z umieszczeniem stosownej adnotacji o braku pod 
pakietem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla ww. pozycję. 
 
Pytanie 73 (dot. Pakiet nr 1, poz. 251) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 251. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu konfekcjonowanego po 250g? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 74 (dot. Pakiet nr 1, poz. 253) 
Pakiet 1 poz.253 Ibuprofenum - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci tabletek 
drażowanych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 75 (dot. Pakiet nr 1, poz. 254) 
Dot. pakietu nr 1 poz. 254. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu konfekcjonowanego po 
10 sztuk w ilości 220 opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 76 (dot. Pakiet nr 1, poz. 260) 
Dot. pakietu nr 1 poz. 260. Czy Zamawiający miał na myśli preparat o wymiarach 70x50x10mm a 10 szt? Na rynku 
nie występuje preparat w wymaganych wymiarach czyli 5x5x1 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 77 (dot. Pakiet nr 1, poz. 260) 
Pakiet 1 poz.260 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę jałowego opatrunku hemostatycznego do zabiegów 
chirurgicznych(UNISPONGE REGULAR) w rozmiarze 70 x 50 x 10mm * 10 szt. w ilości 4op? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 78 (dot. Pakiet nr 1, poz. 261) 
Dot. pakietu nr 1 poz. 261. Czy Zamawiający miał na myśli preparat o wymiarach 70x50x1mm a 10 szt? Na rynku 
nie występuje preparat w wymaganych wymiarach czyli 6x5x0,1 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 79 (dot. Pakiet nr 1, poz. 261) 
Pakiet 1 poz.261 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę jałowego opatrunku hemostatycznego do zabiegów 
chirurgicznych(UNISPONGE SPECIAL) w rozmiarze 80 x 50 x 1mm * 10 szt. w ilości 8op? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 80 (dot. Pakiet nr 1, poz. 265) 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie w pakiecie 1 pozycja 265 leku Kalium Chloratum WZF 15% 20 ml 
x 10 fiolek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 81 (dot. Pakiet nr 1, poz. 265) 
Dot. pakietu nr 1 poz. 265. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci ampułek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 82 (dot. Pakiet nr 1, poz. 265) 
Dot. pakietu nr 1 poz. 265. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu konfekcjonowanego po 10 fiolek 
w ilości 320 opakowań? Na rynku brak preparatu po 20 fiolek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 83 (dot. Pakiet nr 1, poz. 265) 
Pakiet 1 poz.265 - Kalii chloridum – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci ampułek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 84 (dot. Pakiet nr 1, poz. 268, 415) 
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Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego 
preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, 
przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej 
przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus 
helveticus (analog L. acidophilus, gatunek stosowany również w produkcie oryginalnym) w łącznym stężeniu 2 
mld CFU/kapsułkę (w stosunku ilościowym 95%:5%), konfekcjonowanym w postaci kapsułek (opakowanie x 20 
lub x 60 kaps. – po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań). Oferowane kapsułki mogą być łatwo 
otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości płynów i podawana w formie doustnej zawiesiny. 
W załączeniu przesyłamy opis oferowanego produktu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w zakresie poz. nr 268. 
 
Pytanie 85 (dot. Pakiet nr 1, poz. 268, 415) 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie 
LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, 
przeznaczonym do stosowania niezależnie od wieku pacjentów, zawierającego najlepiej przebadany pod 
względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w wysoce 
aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w postaci kapsułek (opakowanie x 20 lub x 30 kaps. 
– po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań). Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich 
zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości płynów i podawana w formie doustnej zawiesiny. W załączeniu 
przesyłamy opis oferowanego produktu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 86 (dot. Pakiet nr 1, poz. 268) 
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym nr 04/2017, w pakiecie 
(zadaniu) Pakiet nr 1 - Leki iniekcyjne, doustne i inne cz. I, w pozycji 268 dotyczącej „Lactobacillus 
acidophlus+Lactobacillus rhamnosus” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej 
Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości 
opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze 
cechy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 87 (dot. Pakiet nr 1, poz. 268) 
Pakiet 1 poz.268 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Probiodr kapsułki twarde x 60? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 88 (dot. Pakiet nr 1, poz. 284) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w wygodnych ampułkostrzykawkach z 
podziałką, o pojemności 13g (11 ml)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 89 (dot. Pakiet nr 1, poz. 284) 
Dot. pakietu nr 1 poz. 284. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Cathejell, 12,5g, żel,z 
lidokainą,jałowy, 25 szt? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 90 (dot. Pakiet nr 1, poz. 284) 
Pakiet 1 poz.284 Lidocainum – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego żelu do cewnikowania 
o poj.12ml(12,36g) x 1 ampułko strzykawka w ilości 625op.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 91 (dot. Pakiet nr 1, poz. 286) 
Dot. pakietu nr 1 poz. 286. Czy Zamawiający miał na myśli dawkę 200mg/g? Dawka 20mg/g nie występuje. 
Odpowiedź: 
Tak. 
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Pytanie 92 (dot. Pakiet nr 1, poz. 294) 
Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu/pakiecie nr 1 poz. 294 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 
litry - Fortrans) zgodny z SIWZ w ilości 3 opakowań, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo 
Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta 
cenowa jest korzystna dla zamawiającego? Na rynku brak obecnie opakowania po 50 saszetek. 
Odpowiedź: 
Tak., Zamawiający wymaga zaoferowania 2 op. po 48 saszetek. 
 
Pytanie 93 (dot. Pakiet nr 1, poz. 294) 
Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu/pakiecie nr 1 poz. 294 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 
4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ w ilości 3 opakowań? Na rynku brak obecnie 
opakowania po 50 saszetek. 
Odpowiedź: 
Tak., Zamawiający wymaga zaoferowania 2 op. po 48 saszetek. 
 
Pytanie 94 (dot. Pakiet nr 1, poz. 296) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 296. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletek? Tylko taka 
postać jest obecnie dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 95 (dot. Pakiet nr 1, poz. 303, 304, 305) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 303-305. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletek 
powlekanych? Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 96 (dot. Pakiet nr 1, poz. 303, 304, 305) 
Pakiet 1 poz.303,304,305 Metformin hydrochloridum - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w 
postaci tabletek powlekanych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 97 (dot. Pakiet nr 1, poz. 316) 
Pakiet 1 poz.316 Metronidazol/chloroquinaldol tabl. dopochwowe proszę o sprecyzowanie co oznacza opis w 
dawce preparatu „null”? 
Odpowiedź: 
Omyłka pisarska, w kolumnie dawka powinno być 250mg Metronidazol i 100mg chloroqinaldo. 
 
Pytanie 98 (dot. Pakiet nr 1, poz. 324, 325) 
Czy zamawiający wymaga aby Midazolamum w pakiecie 1 pozycja 324, 325 posiadał w swoim składzie edetynian 
sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów 
interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 99 (dot. Pakiet nr 1, poz. 324, 325) 
Czy Zamawiający  wymaga, aby w pakiecie 1 pozycja 324, 325 Midazolamum miał zarejestrowaną możliwość 
mieszania w jednej strzykawce z produktem Morphini Sulfas WZF? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 100 (dot. Pakiet nr 1, poz. 328) 
Pakiet 1 poz.328 – Mometasonum – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniu 
20g w ilości 30op? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 101 (dot. Pakiet nr 1, poz. 332, 333, 334, 335) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 332-335. Czy Zamawiający wyraz zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Pozwoli to na 
przystąpienie do postępowania większej ilości kontrahentów oraz złożenie korzystniejszej cenowo oferty. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 102 (dot. Pakiet nr 1, poz. 348) 
Czy Zamawiający w pakiecie 1, poz.348 wymaga preparatu Nebivolol 5mg x28 tabl. ze wskazaniem do: 
- leczenia nadciśnienia tętniczego samoistnego  
- leczenia łagodnej i umiarkowanej stabilnej przewlekłej niewydolności serca jako leczenie 
uzupełniające standardową terapię u pacjentów w podeszłym wieku (70 lat lub więcej)  
-leczenia objawowej stabilnej choroby wieńcowej? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 103 (dot. Pakiet nr 1, poz. 350) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 350. Czy Zamawiający miał na myśli dawkę 250mg? Dawka 2650 mg nie występuje na rynku. 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 104 (dot. Pakiet nr 1, poz. 350) 
Pakiet 1 poz.350 – Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli Neomycinum tabletki w dawce 250mg? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 105 (dot. Pakiet nr 1, poz. 353) 
Pakiet 1 poz.353 Nicergolinum – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci tabletek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 106 (dot. Pakiet nr 1, poz. 358) 
Pakiet 1 poz.358 Norfloxacinum  – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci tabletek 
powlekanych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 107 (dot. Pakiet nr 1, poz. 360) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 360. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych? 
Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 108 (dot. Pakiet nr 1, poz. 360) 
Pakiet 1 poz.360 Nystatinum - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci tabletek 
dojelitowych?. Tylko taka postać dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 109 (dot. Pakiet nr 1, poz. 365) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 365. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci kapsułek dojelitowych 
twardych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 110 (dot. Pakiet nr 1, poz. 365) 
Pakiet 1 poz.365 Omeprazolum - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci kapsułek 
dojelitowych twardych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 111 (dot. Pakiet nr 1, poz. 369) 
Pakiet 1 poz.369 Opipramolum - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci tabletek 
powlekanych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 
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Pytanie 112 (dot. Pakiet nr 1, poz. 371) 
W Pakiecie 1 pozycja 371, Zamawiający wymaga wyceny leku Hepatil 150mg * 40 tabl. Obecnie na rynku nie ma 
dostępnego preparatu w tej dawce, który byłby zarejestrowany jako lek. Obecnie dostępne na rynku są: 
- Hepatil 40 tabl. (L-asparaginian L-ornityny (100mg) oraz cholina (35mg)) – suplement diety 
- Inhepax 30 tabl. (L-asparaginian L-ornityny – 150 mg) – suplement diety 
- Hepa DR 40 tabl. powl. (L-asparaginian L-ornityny (100mg) oraz cholina (35mg)) – suplement diety  
  Prosimy o doprecyzowanie, który preparat należy wycenić. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza Hepatil 40 tabl. (L-asparaginian L-ornityny (100mg) oraz cholina (35mg)) – suplement 
diety. 
 
Pytanie 113 (dot. Pakiet nr 1, poz. 371) 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, poz. Nr 371 ma na myśli Hepatil*40 tabl ( skład 100 mg Ornityny i 35 mg 
Choliny)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 114 (dot. Pakiet nr 1, poz. 372) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 372. Czy Zamawiający w związku z brakiem preparatu z pozycji nr 372 wyrazi zgodę na 
wykreślenie pozycji lub wycenę po ostatniej cenie wraz z umieszczeniem stosownej adnotacji o braku pod 
pakietem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla ww. pozycję. 
 
Pytanie 115 (dot. Pakiet nr 1, poz. 374) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 374. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym 
uwalnianiu? Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 116 (dot. Pakiet nr 1, poz. 374) 
Pakiet 1 poz.374 Oxycodone - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci tabletek o 
przedłużonym uwalnianiu?. Tylko taka postać dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 117 (dot. Pakiet nr 1, poz. 376) 
Dot. pakietu nr 1 poz. 376. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu konfekcjonowanego po 
10 sztuk w ilości 500 opakowań? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 118 (dot. Pakiet nr 1, poz. 382) 
Pakiet 1 poz.382 Paracetamolum -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci tabletek 
powlekanych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 119 (dot. Pakiet nr 1, poz. 384, 385) 
Pakiet 1 poz.384,385 Paracetamolum – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci 
fiolek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 120 (dot. Pakiet nr 1, poz. 385) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 385. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci fiolek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 121 (dot. Pakiet nr 1, poz. 392) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 392. Czy Zamawiający miał na myśli dawkę 300mg/15ml? Dawka 3000mg/15ml nie 
występuje. 



14 

 

Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 122 (dot. Pakiet nr 1, poz. 402) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 402. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci kropel w kapsułkach 
twist-off? Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 123 (dot. Pakiet nr 1, poz. 414) 
Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu/pakiecie nr 1 poz. 414 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 
litry - Fortrans) zgodny z SIWZ w ilości 7, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii 
Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest 
korzystna dla zamawiającego? Na rynku brak obecnie opakowania po 50 sztuk. 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 124 (dot. Pakiet nr 1, poz. 414) 
Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu/pakiecie nr 1 poz. 414 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 
4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 125 (dot. Pakiet nr 1, poz. 419, 420, 421) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 419-421. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletek 
drażowanych? Tyko taka postać jest obecnie dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 126 (dot. Pakiet nr 1, poz. 419, 420, 421) 
Pakiet 1 poz.419,420,421 Promazini hydrochloridum - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w 
postaci drażetek?. Tylko taka postać dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 127 (dot. Pakiet nr 1, poz. 425) 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie w pakiecie 1 pozycja 425 leku Plofed 1% 20 ml x 5 fiolek emulsja 
do wstrz.dożylnych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 128 (dot. Pakiet nr 1, poz. 430, 486, 513) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 430, 486, 513. Czy Zamawiający w związku z zakończeniem produkcji preparatu z w/w pozycji 
wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji lub wycenę po ostatniej cenie wraz z umieszczeniem stosownej adnotacji o 
zakończonej produkcji pod pakietem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla pozycje 430 i 513. 
 
Pytanie 129 (dot. Pakiet nr 1, poz. 433, 463, 498) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 433, 463, 498. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletek 
powlekanych? Tyko taka postać jest obecnie dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 130 (dot. Pakiet nr 1, poz. 433) 
Pakiet 1 poz.433 Quetiapinum - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci tabletek 
powlekanych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 131 (dot. Pakiet nr 1, poz. 434, 435, 436) 
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Dot. pakiet nr 1 poz. 434-436. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletek? Na rynku 
brak preparatu w postaci tabletek powlekanych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 132 (dot. Pakiet nr 1, poz. 434, 435, 436) 
Pakiet 1 poz.434,435,436 Ramiprilum – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci 
tabletek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 133 (dot. Pakiet nr 1, poz. 449) 
Pakiet 1 poz.449 Rivastigmine – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci kapsułek 
twardych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 134 (dot. Pakiet nr 1, poz. 455) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 455. Czy Zamawiający miał na myśli dawkę 50mg/5ml? Dawka 100mg/5ml nie występuje. 
Odpowiedź: 
Należy wycenić preparat w dawce 50mg/5ml. 
 
Pytanie 135 (dot. Pakiet nr 1, poz. 455) 
Pakiet 1 poz.455 Rocuronii bromidum – Proszę o sprecyzowanie, czy należy wycenić preparat w dawce  10 
mg/ml 10 fiol. 5 ml? 
Odpowiedź: 
Należy wycenić preparat w dawce 50mg/5ml. 
 
Pytanie 136 (dot. Pakiet nr 1, poz. 459) 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie 
EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającym 
identyczny szczep probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w identycznym stężeniu 250 mg, 
konfekcjonowanego w postaci kapsułek (opakowanie x 20 kaps. – po odpowiednim przeliczeniu). W załączeniu 
przesyłamy opis oferowanego produktu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 137 (dot. Pakiet nr 1, poz. 459) 
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym nr 04/2017, w pakiecie 
(zadaniu) Pakiet nr 1 - Leki iniekcyjne, doustne i inne cz. I, w pozycji 459 dotyczącej „Saccharomyces boulardii” 
dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 kapsułek producenta 
Novascon Pharmaceuticals?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 138 (dot. Pakiet nr 1, poz. 463) 
Pakiet 1 poz.463 Sertraline - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci tabletek 
powlekanych.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 139 (dot. Pakiet nr 1, poz. 464) 
W związku z tym, że na rynku polskim znajdują się obecnie trzy produkty Sevofluranu różniące się systemem 
wlewowym (napełniania) parowników, gwarantujące bezpieczeństwo zarówno dla obsługi medycznej jak i 
pacjentów i są powszechnie stosowane w jednostkach szpitalnych, a zawarty w SIWZ opis przedmiotu 
zamówienia ("..wymagane zaoferowanie butelek fabrycznie wyposażonych w szczelne urządzenie do napełniania 
parowników tak aby zbędnym było otwieranie butelek, nakręcanie adapterów do napełniania parownika, 
powtórne odkręcanie adapterów, zakręcanie butelek po napełnianiu, wymagany system użytkowania ze 
zminimalizowanym ryzykiem skażenia środowiska i narażania personelu”) wskazuje wyraźnie jednego 
producenta firmę Abbvie( dawniej Abbott Labolatories Poland Sp. z o.O.) i jej produkt Sevorane, zwracamy się z 
zapytaniem czy Zamawiający dopuści preparat Sevofluranu-  Sojourn firmy Bioton w butelce szklanej 250 ml 
wyposażonej w system wlewowy tj. konektor wielokrotnego użytku (konektor nakręcony na butelkę, stanowi 
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szczelny bezpośredni system napełniania parownika umożliwiający bezpieczne uzupełnianie parowników), wraz 
z bezpłatnym użyczeniem parowników  kompatybilnych z systemem i aparatami do znieczulenia w ilości 
wymaganej przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 140 (dot. Pakiet nr 1, poz. 467) 
Pakiet 1 poz.467 Simvastatinum - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci tabletek 
powlekanych.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 141 (dot. Pakiet nr 1, poz. 469) 
Pakiet 1 poz. 469 Spironolactonum - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci kapsułek 
twardych.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 142 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający dopuszcza nowoczesne paski testowe do aktualnie stosowanych glukometrów 
charakteryzujących 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 kapilarnej 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 w 
zakresie 5-45⁰C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim 
prawem? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 143 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający wymaga aby oferowane paski testowe były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni 
ciągłość dostaw pasków testowych do siedziby zamawiającego w całym okresie umowy przetargowej? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 144 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający dopuści takie paski gdzie wprowadzenie próbki krwi na pasek po zbyt długim czasie oczekiwania 
(nie podając jaki czas jest zbyt długi) może skutkować otrzymaniem nieprawidłowego wyniku pomiaru? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 145 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją wyrzutu (bezdotykowe 
usuwanie) zużytego paska, co podnosi higienę i bezpieczeństwo personelu Zamawiającego, eliminując 
bezpośredni kontakt z krwią pacjentów? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 146 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający dopuści takie paski testowe, które zgodnie z instrukcją mogą dawać nieprawidłowe wyniki 
pomiarów stężenia glukozy m. in. u niemowląt, pacjentów z niewydolnością serca lub zaburzeniami krążenia 
obwodowego? Wymienione nietypowe ograniczenia użytkowania wynikające z braku zastosowania 
odpowiednich mechanizmów korygujących wpływ czynników zewnętrznych na pomiar i nie zalecane przez 
większość wytwórców pasków testowych do glukometrów, stawiają pod znakiem zapytania bezpieczeństwo 
używania pasków testowych tego rodzaju w warunkach pracy szpitala, gdyż wykluczają możliwość uzyskiwania 
wiarygodnych wyników pomiaru u znacznej części pacjentów. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 147 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, które zgodnie z zarejestrowaną instrukcją w celu 
rutynowej kontroli glukometrów i pasków testowych wymagają wykonywania badania z płynem kontrolnym co 
najmniej raz na tydzień – co spowoduje, że Zamawiający w ciągu obowiązywania umowy przetargowej będzie 
musiał zużyć kilkadziesiąt opakowań pasków testowych tylko po to, aby wykonywać regularne pomiary z płynem 
kontrolnym. Spowoduje to znaczne podniesienie kosztów eksploatacji glukometru, zwiększając zużycie zarówno 
pasków jak i płynów kontrolnych. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 148 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający wymaga pasków testowych z sygnalizacją pobrania zbyt małej objętości próbki krwi za pomocą 
specjalnego komunikatu na wyświetlaczu? Taka funkcja zabezpiecza przed otrzymaniem zafałszowanego wyniku 
pomiaru. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 149 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów 
GlucoDr. auto, 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, znajdujące się poza obrębem glukometru; g) Możliwość wykorzystania 
jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiolki x 
25 pasków); h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej 
z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°C; j) 
paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem; k) 
opakowania x 50 szt. – po przeliczeniu pasków na odpowiednią liczbę opakowań. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 150 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający wymaga pasków testowych przydatnych do użycia przez przynajmniej 4 miesiące po pierwszym 
otwarciu fiolki? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 151 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający wymaga pasków testowych z zakresem hematokrytu wynoszącym przynajmniej 20-60%, 
standardowym dla nowszych rodzajów pasków? Informujemy, że paski testowe z węższym zakresem HCT, takim 
jak 30-55% lub 35-60% mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów m. in. u kobiet w ciąży, u niemowląt i dzieci 
poniżej 6. roku życia oraz u osób z niedokrwistością o różnej etiologii, gdyż wartości hematokrytu u pacjentów z 
tych grup mogą wynosić poniżej 30%. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 152 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
W związku z rozpowszechnianiem przez jednego z potencjalnych wykonawców nieprawdziwej informacji jakoby 
norma ISO 15197:2015 podawała konkretny, zawężony do określonych granic zakres hematokrytu wymagany dla 
pasków testowych do glukometrów (W rzeczywistości punkt 6.4.3.1 normy przytacza jedynie minimalny zakres 
dla próbek służących do oceny wpływu hematokrytu na dokładność pomiaru, podkreślając że zakres ten może 
być dowolnie szerszy. Zakres minimalny hematokrytu podawany w normie ISO 15197 (35-50%)  nie obejmuje 
nawet prawidłowych wartości HCT dla zdrowych osób dorosłych, w związku z czym samo spełnienie tej normy 
nie gwarantuje uzyskiwania prawidłowych wyników u pacjentów hospitalizowanych, do których norma w ogóle 
się nie odnosi.), prosimy o określenie przez Zamawiającego wymaganego bezpiecznego, minimalnego zakresu 
hematokrytu pasków testowych, który umożliwi uzyskiwanie prawidłowych wyników pomiaru glikemii u 
pacjentów leczonych w Placówce Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 153 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Pakietu nr 1 pozycję 486 tj. testy paskowe do pomiaru 

poziomu glukozy we krwi do glukometrów  do osobnego Pakietu np. Pakiet nr 1 A? 
2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1  prosimy o wydzielenie osobnej kwoty wadium dla 

nowo powstałego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 154 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający dopuści do postepowania paski o następujących parametrach: 

 

PARAMETRY   

  PASKI TESTOWE 

METODA POMIARU biosensoryczna 

ENZYM dehydrogenaza glukozy 

WIELKOŚĆ PRÓBKI 0,6 µl 

TYP KRWI 
włośniczkowa, żylna, tętnicza, 

noworodkowa 

JEDNOSTA MIARY mg/dl 

ZAKRES POMIARU 20-500 mg/dl 

CZAS POMIARU 5 sek 

ZAKRES HEMATOKTYTU 15-65 % 

CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI 
badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej 

wielkości próbki 

MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA nie 

PAKOWANIE PASKÓW 
Pojedynczo , po 100 pasków w 

opakowaniu zbiorczym. 

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA 4-30 stopni 

TEMPERATURA WYKONYWANIA 
POMIARU 

15-40 STOPNI 

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym 

ISO 15197-2013 
Wskazana norma nie dotyczy pasków  do 

stosowania szpitalnego  

 
współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach? 

PARAMETRY   

  GLUKOMETR 

PROCEDURA TESTOWA amperometria 

KALIBRACJA osocze 

TECHNIKA KALIBRACJI  
w celu zwiększenia dokładności pomiaru 

mechaniczna (pasek kalibrujący) 

WYŚWIETLACZ CYFRY 1,9 CM 

PAMIĘĆ 1000 wyników 

ZASILANIE 2 baterie CR 2032 

ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII 3000 

AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE po 120 sek 

WAGA 33-37 gramów 

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA OD -20 DO 60 STOPNI 

TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU 10-50 STOPNI 

KOMUNIKATY LO, HI, KETONES 

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym 

ISO 15197-2013 
Wskazana norma nie dotyczy pasków  
do stosowania szpitalnego 

Brak automatycznego wyrzutu paska 
Paski pakowane pojedynczo 
umożliwiają usuwanie bezdotykowe 
pasków z glukometru 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 155 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostaw oferowanych produktów wynosił 48 godzin? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 156 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie dla pakietu nr 1 poz. 486  zapisu projektu umowy,  dotyczącego 
terminu dostaw „na cito”, z uwagi na fakt, że paski do glukometru nie są produktami dostarczanymi na ratunek 
życia? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 157 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający wymaga do wymaganych pasków dostarczenia również glukometrów? W przypadku 
pozytywnej odpowiedzi na niniejsze pytanie prosimy podać ilość wymaganych glukometrów? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 158 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego co ogranicza 
kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność 
wyników jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 159 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Mają na uwadze fakt iż Szpitale jako jednostki zaufania publicznego kierują się wyborem najlepszych , 
certyfikowanych rozwiązań będących na rynku. Czy Zamawiający wymaga w/w postępowaniu w specyfikacji w 
rzeczonych pozycjach opisujących paski i glukometry dostarczenia CERTYFIKATU ISO 15197: 2015 w oryginale 
poświadczonym przez jednostkę notyfikującą wpisaną na listę bazy NANDO ( lista jednostek upoważnionych do 
wystawiania certyfikatu zgodności wyrobów z regulacjami Unii Europejskiej ), a nie w oświadczeniu dla 
proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych. Oraz wymaga dokumentu 
potwierdzającego posiadanie i spełnianie w całości (czyli w parametrach precyzji i dokładności normy ISO 15197: 
2015 w oryginale nie w oświadczeniu dla proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów 
kontrolnych? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 160 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający wymaga glukometru, pasków testowych i płynów kontrolnych certyfikowanych przez jednostkę, 
która jest uprawniona do certyfikacji wyrobów podlegających prawu europejskiemu ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 161 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający dopuści w rzeczonym postepowaniu  takie wyroby , które w instrukcjach użycia nie zawierają 
ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i 
znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie 
hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że 
w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A tym samym Zamawiający przejmie na siebie 
odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie 
którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 162 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający wymaga  dostarczenia  płynów kontrolnych , których termin ważności wynosi minimum 6 
miesięcy od momentu otwarcia fiolki z płynem ? 
Odpowiedź: 
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Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 163 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Szpital wymaga paski testowe podlegające refundacji ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 
12  maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 164 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający wymaga paski testowe współpracujące z glukometrem z automatycznym wyrzutem paska 
testowego po pomiarze (funkcja ta daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy - po badaniu 
pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta)? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 165 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy zamawiający wymaga pasków z enzymem GDH-FAD uzyskanym z e-coli co zapewnia najwyższa aktywność 
katalityczna ze wszystkich dostępnych enzymów? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 166 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe były zgodnie z instrukcją obsługi przechowywane w zakresie 
temperatury przechowania min 4 – min. 40 °C i miały możliwość zamiany wartości z mg/dl na mmol/l ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 167 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486) 
Czy Zamawiający wymaga aby termin przydatności pasków do użycia po otwarciu fiolki z paskami  miał 6 miesięcy 
potwierdzone w instrukcji obsługi pasków ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 168 (dot. Pakiet nr 1, poz. 487) 
Pakiet 1 poz.487 Theophyllinum roztwór do infuzji 1,2mg/ml fl. 250ml – czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wykreślenie pozycji ze względu na zakończoną produkcję? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla ww. pozycję. 
 
Pytanie 169 (dot. Pakiet nr 1, poz. 507) 
Pakiet 1 poz.507 Trazodone - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci tabletek o 
przedłużonym uwalnianiu?. Tylko taka postać dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 170 (dot. Pakiet nr 1, poz. 514, 515) 
Pakiet 1 poz.514,515 Venlafaxinum - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci kapsułek o 
przedłużonym uwalnianiu twardych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 171 (dot. Pakiet nr 1, poz. 522) 
Pakiet 1 poz.522 Vit. B comp.- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci tabletek 
drażowanych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 172 (dot. Pakiet nr 1, poz. 522) 
Dot. pakiet nr 1 poz. 522. Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci tabletek drażowanych? Tylko taka postać 
jest obecnie zarejestrowana jako produkt leczniczy. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 173 (dot. Pakiet nr 3, poz. 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 3 pozycja nr 2 na zmianę postaci proponowanego preparatu z 
kapsułek na tabletki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 174 (dot. Pakiet nr 3, poz. 15) 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycja nr 15 dopuszcza opakowanie 30 szt.? Proszę o informację czy 
Zamawiający dopuszcza wycenę uwzględniając przeliczenia ilości  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, czy też wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w 
górę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 175 (dot. Pakiet nr 3, poz. 16) 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycja nr 16 dopuszcza opakowanie 30 szt.? Proszę o informację czy 
Zamawiajacy dopuszcza wycenę uwzględniając przeliczenia ilości  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, czy też wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w 
górę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 176 (dot. Pakiet nr 3, poz. 17) 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycja nr 17 dopuszcza opakowanie 30 szt.? Proszę o informację czy 
Zamawiający dopuszcza wycenę uwzględniając przeliczenia ilości  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, czy też wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w 
górę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 177 (dot. Pakiet nr 3, poz. 29, 30) 
Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 3 poz. 29, 30 (Meropenem) wymaga, aby trwałość roztworu do 
wstrzyknięć dożylnych preparatu po przygotowaniu wynosiła 3 godziny w kontrolowanej temperaturze do 25 st. 
C, lub 12 h w temperaturze 2-8 st. C  i  aby trwałość roztworu do infuzji preparatu meropenem po przygotowaniu 
z 0,9% chlorkiem sodu wynosiła 3 godziny w kontrolowanej temperaturze do 25 st. C, lub 24 h w temperaturze 
2-8 st. C ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 178 (dot. Pakiet nr 3, poz. 29, 30) 
Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 3 poz. 29, 30 (Meropenem) wymaga, aby preparat posiadał 
zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z 
zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie 
zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu 
mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i 
poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 179 (dot. Pakiet nr 3, poz. 34) 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycja nr 34 dopuszcza opakowanie 10 szt.? Proszę o informację czy 
Zamawiający dopuszcza wycenę uwzględniając przeliczenia ilości  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, czy też wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w 
górę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 180 (dot. Pakiet nr 3, poz. 36) 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 3 pozycja nr 36 na zmianę postaci proponowanego preparatu z 
tabletek na kapsułki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 181 (dot. Pakiet nr 3, poz. 39, 40) 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 3 pozycja nr 39, 40 zarejstrowane wskazanie do podania doustnego 
(stosowane w leczeniu rzekomobłoniastego oraz gronkowcowego zapalenia jelit)? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 182 (dot. Pakiet nr 4, poz. 36) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 4 poz. 36 Rosuwastatinum 40 mg ze względu na 
czasowe wstrzymanie leku w obrocie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla ww. pozycję. 
 
Pytanie 183 (dot. Pakiet nr 5, poz. 1, 2, 3, 4) 
Dot. pakietu nr 5 poz. 1-4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 5% roztworu immunoglobuliny ludzkiej 
o zawartości IgG powyżej 95%(średni poziom 99,5%), rozkład podklas IgG (wartości średnie): IgG1 62,1 %; IgG2 
34,8 %; IgG3 2,5 %; IgG4 0,6 %;  IgA poniżej 0,05mg/ml(IgA średnie 0,0043mg/ml),stabilizator 
maltoza? Rejestracja m.in. w leczeniu Pierwotnych Niedoborów Odporności, zespole Guillain-Barre oraz 
Przewlekłej Zapalnej Polineuropatii Demielinizacyjnej. Dostępne dawki 1g/10ml; 2,5g/50ml; 5g/100ml; 
10g/200ml 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 184 (dot. Pakiet nr 14, poz. 1, 2, 7) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 14 płynów o następujących parametrach: 
Ad. 1 dializat o stężeniu magnezu 1mmol/l, 
Ad. 2 4% cytrynian sodu w workach o pojemności 1L lub 2 L z odpowiednim przeliczeniem ilości, 
Ad. 7 wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji buforowany glukozą w stężeniu fizjologicznym 5,50mmol/l i 
potasu 0, 2 lub 4mmol/l. 
Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 185 (dot. Pakiet nr 14, poz. 1, 2, 7) 
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie poz. Nr 1, 2 i 7 do odrębnego zadania co umożliwi złożenie konkurencyjnej 
oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 186 (dot. Pakiet nr 14, poz. 2, 7) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 i 7 i  stworzy osobny pakiet dla tych pozycji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 187 (dot. Pakiet nr 14, poz. 2) 
Czy Zamawiający  w pozycji 2 dopuści do  postępowania  produkt  Cytrynian sodu™ 1000 ml  ( 1000 ml roztworu 
zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1 g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca 
na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na+ 1352 – Citrate3- 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą 
terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów 
antykoagulant do systemu pozaustrojowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 188 (dot. Pakiet nr 14, poz. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 14 i stworzy osobny pakiet? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie 189 (dot. Pakiet nr 14, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™( cytrynian sodu ) w stężeniu 46,7% w postaci ampułko-strzykawki 
3ml x 2 Twin Pack ( łączna objętość 6ml) o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia 
skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. 
Objętość ampułko-strzykawki zapewnia wypełnienie każdej długości kanału cewnika. Opakowanie typu Twin 
Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki w ilości 100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.  Maksymalne 
ciśnienie dla ampułko-strzykawki wynosi 1,37 bara co chroni wszystkie cewniki dializacyjne oraz cewniki w 
portach dożylnych przed uszkodzeniem . Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia. 
Uzasadnieniem ekonomicznym proponowanego leku jest fakt, że personel medyczny ma gotowy produkt, 
aseptycznie zamknięty i nie ma potrzeby posiadania dodatkowo strzykawek oraz igieł do nabierania produktu z 
fiolki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 190 (dot. Pakiet nr 14, poz. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 1ml cytrynianu sodu w stężeniu 46,7% ze względu na większą łączna 
objętość ampułko-strzykawek, która wynosi 6ml. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 191 (dot. Pakiet nr 14, poz. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  3 do osobnego pakietu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 192 (dot. Pakiet nr 14, poz. 7) 
Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści  produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do 
wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 
104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów 
połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 193 (dot. Pakiet nr 14, poz. 11) 
Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy  prosty 12FR  o długości 15 cm, 20cm, i 24cm i 
cewnik dwuświatłowy prosty  14 Fr o długości 15 cm, 20cm, 24cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, 
termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort 
pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. 
Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na 
piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU 
widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex 
Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 194 (dot. Pakiet nr 14, poz. 11) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z Pakietu nr 14 i stworzy osobny pakiet? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 195 (dot. Pakiet nr 14, poz. 11) 
Bardzo proszę o podanie informacji  w jakim procencie Zamawiający ma zamiar wykorzystać  cewnik 
dwukanałowy 11,5 a w jakim procencie  13,5F o długościach 15, 20, 24 cm podczas realizacji powyższego pakietu? 
Odpowiedź: 
11,5 Fr – ok 25%. 
13,5 Fr – 75%. 
 
Pytanie 196 (dot. Pakiet nr 14, poz. 11) 
Czy Zamawiający  dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału 
zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, 
odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi 
przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm z 
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nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni 
rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką 
echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala 
x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, 
rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, 
opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 197 (dot. Pakiet nr 14, poz. 11) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  pozycji 11 do osobnego pakietu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 198 (dot. Pakiet nr 15, poz. 1-3) 
Pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bezszwowego, dzianego rękawa 
opatrunkowego, wykonanego z wiskozy i bawełny, elastycznego, chłonnego, w rozmiarze odpowiednio: 

- w pozycji 1 – 12cm x 15m 
- w pozycji 2 – 6cm x 15m 
- w pozycji 3 – 2,5cm x 15m 

z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 199 (dot. Pakiet nr 15, poz. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki elastycznej o szerokości 6,5-13,5cm w stanie swobodnym, 
pozostałe parametry jak w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 200 (dot. Pakiet nr 15, poz. 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki elastycznej o szerokości 5,0-9,5cm w stanie swobodnym, 
pozostałe parametry jak w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 201 (dot. Pakiet nr 15, poz. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki elastycznej o szerokości 1,0-2,5cm w stanie swobodnym, 
pozostałe parametry jak w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 202 (dot. Pakiet nr 15, poz. 4, 5) 
Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 203 (dot. Pakiet nr 15, poz. 4, 5) 
Czy Zamawiający wymaga gazę o niestrzępiących się brzegach? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 204 (dot. Pakiet nr 15, poz. 6) 
Czy Zamawiający dopuści kompresy 10x10, 17 nitkowe,  8 warstwowe, gramatura 1 kompresu 1,79 a 100 sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 205 (dot. Pakiet nr 15, poz. 6) 
Czy Zamawiający dopuści kompresy 10x10, 17 nitkowe,  12 warstwowe, gramatura 1 kompresu 2,69 a 100 sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 206 (dot. Pakiet nr 15, poz. 6) 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o gramaturze 1 kompresu min. 2,82 g – pozostałe 
parametry zgodne z zapisami siwz? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 207 (dot. Pakiet nr 15, poz. 7) 
Czy Zamawiający dopuści kompresy 7,5x7,5, 17 nitkowe,  8 warstwowe, gramatura 1 kompresu 1,00 a 100 sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 208 (dot. Pakiet nr 15, poz. 7) 
Czy Zamawiający dopuści kompresy 7,5x7,5, 17 nitkowe,  12 warstwowe, gramatura 1 kompresu 1,50 a 100 
sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 209 (dot. Pakiet nr 15, poz. 8) 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ligniny a’5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 210 (dot. Pakiet nr 15, poz. 13, 14) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski tkanej o składzie: przędza bawełniana, przędza 
poliamidowa, wysokoplastyczna przędza poliuretanowa, pozostałe parametry jak w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 211 (dot. Pakiet nr 15, poz. 13, 14) 
Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne z zapinką o składzie: Materiał 100% włókna syntetyczne tj: 
poliestrowe i poliamidowe. 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 212 (dot. Pakiet nr 15, poz. 13, 14) 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych wykonanych z poliamidu, poliuretanu i 
bawełny – pozostałe parametry zgodne z zapisami siwz? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 213 (dot. Pakiet nr 15, poz. 26) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pakowanej a’2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 214 (dot. Pakiet nr 15, poz. 27) 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów wykonanych z gazy 24-nitkowej w rozmiarze 
12x12cm – pozostałe parametry zgodne z zapisami siwz? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 215 (dot. Pakiet nr 16, poz. 3, 4, 5) 
Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe sterylizowane tlenkiem etylenu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 216 (dot. Pakiet nr 16, poz. 3, 4, 5) 
Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe pakowane a’2 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 217 (dot. Pakiet nr 16, poz. 3, 4, 5) 



26 

 

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe 30 g? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 218 (dot. Pakiet nr 16, poz. 3, 4, 5) 
Czy Zamawiający wydzieli poz. 3-5 do osobnego pakietu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 219 (dot. Pakiet nr 16, poz. 23) 
poz. 23: Czy Zamawiający potwierdza, że chodzi o zaoferowanie 100szt. pieluchomajtek wciąganych w rozmiarze 
M, bowiem nie podano jednostki miary. 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 220 (dot. Pakiet nr 18, poz. 1) 
Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu kolanowego o 
następującym składzie:  
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona  190 x 140 cm ( opakowanie zestawu) 
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 
1 x serweta 2-w do artroskopii 200 x 320 cm, otwór 5 i 5 x 7 cm, worek na płyny i uchwyt Velcro 
1 x fartuch chirurgiczny standard M 
1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L 
1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony  XL 
1 x cewnik Nelatona  10/3,33 CH/mm 40 cm  
2 x osłona na kable video 13 x 250 cm, tekturowa prowadnica, teleskopowo złożona  
1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana 
20 x kompresy z gazy RTG  7,5 x 7,5 cm 16 warstw 17 nitek 
1 x bandaż elastyczny 15 cm x 5 m, wysoka kompresja 
1 x podkład pod gips 15 cm x  3 m  
2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 
dodatkowo odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia w fartuchach 
chirurgicznych wzmocnionych min. 165cm H2O 
pozostałe parametry zgodne z zapisami siwz? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 221 (dot. Pakiet nr 19, poz. 1) 
Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu fizjologicznego jednorazowego 
użytku zawierającego w swoim składzie dodatkowo czapeczkę dla noworodka – pozostałe parametry zgodne z 
zapisami siwz? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 222 (dot. Pakiet nr 21, poz. 1) 
Pakiet 21 poz. 1: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rozmiaru serwety do cystoskopii 175 x 90 cm  z otworem 
lepnym 9 x 15 cm, serwety na stolik instumentariuszki w rozm. 120 x 140 cm i 2 nogawice 75 x 120 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 223 (dot. Pakiet nr 21, poz. 3) 
Pakiet 21 poz. 3: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w zestawie do zabiegów urologicznych rzepu w rozm. 
2,5 x 24 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 224 (dot. Pakiet nr 22, poz. 1) 
Pakiet 22 poz. 1: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do laparoskopii –ginekologii w następującym 
składzie:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
4 ręczniki 30 cm x 40 cm 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność 
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absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
1 serweta brzuszno - kroczowa wzmocniona 260 cm x 310 cm 
ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm 
z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm 
z otworem na krocze 10 cm x 15 cm 
z osłoną podpórek kończyn górnych 
ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów 
oraz dodatkowo serweta dwuwarstwowa 75 x 90 cm pod pośladki  
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa 
 i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego 
polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50x60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i 
łaty chłonnej min.  109,5 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 370% (wg ISO 9073-6), odporność na przenikanie 
cieczy ˃125 cm H2O.                                                                                       Materiał obłożenia  spełnia wymagania 
wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 
2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu 
wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci 
piktogramów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 225 (dot. Pakiet nr 22, poz. 2) 
Pakiet 22 poz. 2: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych w 
następującym składzie:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
2 ręczniki 30 cm x 40 cm 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność 
absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6)  
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 
1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm 
1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230  cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na 
kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny  
z sitkiem i zaworem. 
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa 
 i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min.57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego 
polipropylenowa łata chłonna.  Całkowita gramatura laminatu podstawowego 
 i łaty chłonnej min. 109,5 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 370% (wg ISO 9073-6), odporność na przenikanie 
cieczy ˃125 cm H2O. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 
etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu 
wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci 
piktogramów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 226 (dot. Pakiet nr 22, poz. 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kieszeń była pakowana osobno – poza zestawem, w opakowanie zgodne z 
wymaganiami Zamawiającego? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 227 (dot. Pakiet nr 22, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym znajdują się 4 serwetki do rąk? Pozostałe elementy i wymagania 
zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 228 (dot. Pakiet nr 22, poz. 3) 
Pakiet 22 poz. 3: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie  zestawu do zabiegów ginekologicznych w składzie:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
2 ręczniki 30 cm x 40 cm 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność 
absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24cm 
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1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm 
1 serweta ginekologiczna 230  cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na 
kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm 
Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura 
laminatu min. 57,5 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 340% (wg ISO 9073-6), odporność na przenikanie 
cieczy min. 125 cm H2O 
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Zestaw posiada 
2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na 
opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w 
postaci piktogramów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 229 (dot. Pakiet nr 22, poz. 4) 
Pakiet 22 poz. 4: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego , trójwarstwowego w 
następującym składzie:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
4 ręczniki 30 cm x 40 cm 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 140 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność 
absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm 
2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm 
1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180 cm z paskiem 
samoprzylepnym o długości 80 cm  
1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240 cm cm z paskiem 
samoprzylepnym dzielonym o długości 100 cm (15 cm, 70 cm, 15 cm) 
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, włóknina 
polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 74 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 330% 
(wg ISO 9073-6), odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H2O Materiał obłożenia spełnia wymagania 
wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę 
ważności oraz dane producenta.  
Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w 
postaci piktogramów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 230 (dot. Pakiet nr 22, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serwetki do rąk mają wymiary 40 x 20 cm? Pozostałe elementy i 
wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 231 (dot. Pakiet nr 22, poz. 5) 
Pakiet 22 poz. 5: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do zabiegów dloń/stopa w następującym 
składzie:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
2 ręczniki 30 cm x 40 cm 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność 
absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6)                                   
1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o 
średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów 
 i drenów 
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa 
 i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego 
polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm  +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu 
podstawowego i łaty chłonnej min. 109,5 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 370% (wg ISO 9073-6), 
odporność na przenikanie cieczy ˃125 cm H2O.  Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 
13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane 
producenta.  
Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania 
w postaci piktogramów. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 232 (dot. Pakiet nr 22, poz. 6) 
Czy Zamawiający dopuści osłony na nogi o wymiarze 80 x 140 cm, wykonane z wielowarstwowej włókniny 
polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2, zapakowane w torebkę papierowo – foliową, opakowanie 
zaopatrzone w 2 etykiety zawierające LOT, datę ważności, nr katalogowy oraz dane wskazujące na wytwórcę? 
Wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 233 (dot. Pakiet nr 22, poz. 6) 
Pakiet 22 poz. 6: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej osłony na kończyny dolne w rozm.  75 x 120 
cm, pakowane po 2 szt. Osłona na kończynę dolną (nogawica) wykonana jest  z laminatu dwuwarstwowego 
włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia 
wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne 
zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 234 (dot. Pakiet nr 22, poz. 7) 
Pakiet 22 poz. 7: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z 
miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2.Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia 
wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują 
się w części przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Rozmiar 
fartucha to jego długość - 120 cm(M), 130cm (L), 150 cm(XL). 
Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2, na rękawach 40,5 g/m2. Fartuch z zakładanymi 
połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie 
typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, 
zapięcie na rzep 2 x 13 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką 
ultradźwiękową.  Posiada oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na 
identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie 
do użytku.  Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety  
samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.   
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 235 (dot. Pakiet nr 22, poz. 7) 
Pakiet 22 poz. 7: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie jałowych fartuchów  chirurgicznych  wykonanych z 
miękkiej, przewiewnej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 35 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie 
na sucho i na mokro  powierzchni krytycznej wyrobu min. 267 kPa. Fartuch posiada nieprzemakalne 
wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. 
Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób 
zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). 
Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep   
Posiada oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed 
rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy.  Na 
zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, 
LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki. Rozmiar fartucha 
oznaczony literowo M-L, XL, XXL 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 236 (dot. Pakiet nr 23) 
Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest 
potwierdzone odpowiednim certyfikatem -  zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt. 2, Art. 30, pkt. 1 i 
4  Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG,  i 
posiadają następujące dokumenty: 
- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem oznakowania CE na opakowaniu zbiorczym lub na poszczególnych 
elementach zestawu. 
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Pytanie 237 (dot. Pakiet nr 23, poz. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 

L.p. Nazwa ilość J.M. 

1 Nerka j.u. 1 szt. 

2 Tupfer gazowy kula 3,5cm  5 szt. 

3 Kompres gaz.17N 8W 7,5cmx7,5cm 5 szt. 

4 Pojemnik okrągły, skalowany, poj. 250 ml, 100 x 53mm 1 szt. 

5 Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm 1 szt. 

6 Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem 6 x 8 cm  1 szt. 

7 Serweta operacyjna  50cm x 70cm 2 warstwowa 1 szt. 

8 Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer 1 szt. 

9 Igła iniekcyjna j.u. (0,9 x 40) 2 szt. 

PAKOWANE OSOBNO 

10 Rękawice chirurgiczne sterylne rozm. 8,0 pudrowane 1 para 

11 Instillagel Almed - żel do znieczulenia błon śluzowych  5ml 1 szt. 

12 Aqua pro injectione 10 ml 1 szt. 

13 Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T 1 szt. 

14 Octenilin płyn, saszetka 30ml 1 szt. 

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy 
Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem 
tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 238 (dot. Pakiet nr 23, poz. 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 

L.p. Zawartość Pakietu Ilość  

1 Nerka j.u. 1 szt. 

2 Tupfery gazowe kule 20cm x 20cm ze znacznikiem radiacyjnym 3 szt. 

3 Pęseta j.u. plastikowa dł. 13 cm 1 szt. 

4 Pęseta ADSON metalowa j.u. 12cm 1 szt. 

5 Ostrza do ściągania szwów długie 11cm 1 szt. 

Opakowanie:  rękaw foliowo-papierowy, całość w zbiorczym opakowaniu foliowym 
Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem 
 tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 239 (dot. Pakiet nr 23, poz. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 

L.p. Zawartość Pakietu Ilość  

1 Serweta operacyjna 50cm x 70cm 2 warstwowa  1 szt. 

2 Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm  1 szt. 

3 Pęseta j.u. plastikowa 1 szt. 

4 Kompres gazowy 13N 8W 7,5cmx7,5cm  10 szt. 

5 Przylepiec włókninowy hypoalergiczny z opatrunkiem 5cm x 7,2cm 1 szt. 

6 Strzykawka j.u. trzyczęściowa 2 ml Luer 1 szt. 

7 Strzykawka j.u. trzyczęściowa 5 ml Luer 1 szt. 

8 Igła iniekcyjna j.u. (1,2 x 40)  1 szt. 

9 Igła iniekcyjna j.u. (0,5 x 25)  1 szt. 

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy 
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Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem 
tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ 
 

Pytanie 240 
Dot. treści SIWZ rozdz. IV pkt. 2: Prosimy o sprostowanie czy nie nastąpiła omyłka pisarska  
w zakresie terminu wykonania zamówienia? 
Odpowiedź: 
Tak, nastąpiła omyłka prawidłowy termin realizacji wynosi: 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 
1. Pakiet nr 1-11 – sukcesywnie w terminie do 24 godzin lub 12 godzin w przypadku realizacji zamówień „na 

cito” (dotyczy leków ratujących życie) od złożenia zamówienia w okresie od 01.09.2017r. do 31.08.2018r. 
2. Pakiet nr 14-27 – sukcesywnie w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia w okresie od 01.09.2017r. 

do 31.08.2018r. 
 

Pytanie 241 
Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów SIWZ pkt III.6 dotyczących dostarczania próbek na wezwanie 
Zamawiającego dla pakiet nt 4, albowiem zapis ten jest sprzeczny z zapisami ustawy Prawo Farmaceutyczne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż powyższy zapis nie dotyczy produktów leczniczych. 

 
PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY 

 
Pytanie 242 
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź: 
Tak. 

 
Pytanie 243 
Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 3 ust. 6 umowy, czy 
Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 
Pytanie 244 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, 
m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic 
zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1 /in 
fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o 
nieważności zapisów §2 ust.3 i §3 ust.8 i ust.9 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów 
w umowie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
Wbrew twierdzeniom pytającego Zamawiający właśnie w §3 ust. 8 wskazał zakres takiej zmiany, ponadto 
należy zaznaczyć iż Zamawiający planuje zrealizować całą umowę, jednak nie jest w stanie określić dokładnie 
przyszłego zapotrzebowania na zamawiany towar, gdyż jest wysoce nieprawdopodobne aby określić ilu 
pacjentów i z jakimi schorzeniami będzie korzystało z usług Zamawiającego. 

 
Pytanie 245 (dot. § 2 ust. 5) 
Czy Zamawiający w par. 2.5 określi także minimalny termin dostawy? Tak sformułowany zapis par. 2.5 pozwala 
Zamawiającemu w praktyce zamawiać leki np. z godzinnym terminem dostawy, co jest oczywiście niewykonalne. 
Maksymalny termin dostawy powinien być określony i z reguły taki zapis umowny wystarcza, jednakże w tej 
umowie wprowadza się prawo Zamawiającego do określenia czasu dostawy nie dłuższego, niż 24 godziny – co 
jak wskazano wyżej, może prowadzić do zakreślenia np., 1-godzinnego terminu dostawy. 
Odpowiedź: 
Treść § 2 ust. 5 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
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Pytanie 246 (dot. § 2 ust. 7) 
Czy Zamawiający wykreśli zapis 2.7? przy tak krótkich terminach dostaw potwierdzenie dostawy z jednodniowym 
wyprzedzeniem nie wydaje się wnosić żadnej istotnej informacji do procesu dostaw i w przeważającej większości 
wypadków będzie niewykonalne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla § 2 ust. 7. 
 
Pytanie 247 (dot. § 2 ust. 11) 
Do treści §2 ust.11 projektu 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 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych 
towarów? 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 skrócenie 
wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie warunku o treści: "..., 
dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i 
każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.". 
Odpowiedź: 
Treść § 2 ust. 11 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 248 (dot. § 3) 
Dotyczy par. 3 wzoru umowy: 
- Czy Zamawiający może zastrzec w par. 3 niniejszej umowy dodatkowy ustęp, zgodnie z którym w przypadku 
opóźnienia w zapłacie za należności wynikające z realizacji niniejszej umowy, wierzyciel jest uprawniony do 
naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości określonej na podstawie ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684 z późn. zm.)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 249 (dot. § 3 ust. 2 i 7) 
Dotyczy par. 3 ust. 2 oraz ust. 7 wzoru umowy: 
- Wskazujemy konieczność modyfikacji par. 3 ust. 2 oraz ust. 7 wzoru umowy, w ten sposób, aby zgodnie z 
przedmiotowymi postanowieniami wzoru umowy, w okresie trwania umowy ceny jednostkowe netto nie 
ulegały zmianie. 
Odpowiedź: 
Treść § 3 ust. 2 i 7 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 250 (dot. § 3 ust. 5) 
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości 
dostarczenia zamiennika preparatu 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 zapisu §3 ust.5 projektu umowy)? 
Odpowiedź: 
Treść § 3 ust. 6 wzoru umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 251 (dot. § 3 ust. 7) 
Czy Zamawiający w par. 3.7 wprowadzi automatyzm zmiany stawki VAT w razie zmiany przepisów, bez 
dodatkowej zgody Zamawiającego? Taki warunek grozi Wykonawcy rażącą stratą – w razie podwyższenia 
podatku VAT, na co Zamawiający się nie zgodzi. 
Odpowiedź: 
Treść § 3 ust. 7 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 252 (dot. § 3 ust. 11) 
Do treści §3 ust.11 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką zawartą w art. 552 k.c. "... z 
wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 253 (dot. § 3 ust. 12) 
Zważywszy na treść § 3 ust. 12 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w 
SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający planuje zrealizować całą umowę, jednak nie jest w stanie określić dokładnie przyszłego 
zapotrzebowania na zamawiany towar, w związku z powyższym treść § 3 ust. 12 głównych postanowień 
umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 254 (dot. § 5 ust. 1 i 2) 
Dotyczy par. par. 5 ust. 1 oraz ust. 2 wzoru umowy: 
- Czy możliwe jest wprowadzenie zmiany w par. 5 ust. 1 wzoru umowy w zakresie wysokości kar umownych? 
Wnosimy o zmniejszenie wysokości (odpowiednio: w par. 5 ust. 1: z 2% do 1%) kar umownych, jako rażąco 
wygórowanych w stosunku do ewentualnej szkody, która miałaby być doznana przez wierzyciela.  
- W tym miejscu podnosimy również konieczność zmiany podstaw naliczania kary umownej przewidzianej w par. 
5 ust. 2 wzoru umowy tak, aby podstawa naliczania kary umownej każdorazowo oznaczona została jako wartość 
netto niezrealizowanej części umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 255 (dot. § 5 ust. 1) 
Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów par. 5.1 poprzez zmianę wartości kary umownej z 2% do wartości 
max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: 
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 256 (dot. § 5 ust. 1) 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem 
„zwłoki”? 
Odpowiedź: 
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 257 (dot. § 5 ust. 1) 
Do §5 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za 
niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru czy wadliwie dostarczonego poprzez wprowadzenie zapisu 
o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia? 
Odpowiedź: 
Treść § 5 ust. 1 wzoru umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 258 (dot. § 6) 
Czy Zamawiający wykreśli zdanie drugie i trzecie w par 6? Nakładanie na Wykonawcę obowiązku pilnowania, kto 
u Zamawiającego zamawia leki – i to pod rygorem kary umownej – wydaje się niezasadne. To Zamawiający w 
ramach swoich wewnętrznych regulacji winien dopilnować, aby osoby nieuprawione nie składały zamówień. 
Odpowiedź: 
Treść § 6 wzoru umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 259 (dot. § 8) 
Dotyczy par. 8 wzoru umowy: 
- Czy zamawiający akceptuje wprowadzenie kolejnego ustępu do par. 8 wzoru umowy  w brzmieniu: 
„Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (ze skutkiem ex nunc), w terminie 45 dni od 
powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o powtarzającym się (co najmniej trzykrotnie) przekroczeniu przez 
Zamawiającego  terminu płatności faktur? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 260 (dot. § 8 ust. 1) 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) 
treści: „Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 ust. 1 lit. c) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 
należytego wykonywania umowy.”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 261 (dot. § 8 ust. 1 lit. b) 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 lit. b) wzoru umowy wyrażenie „w szczególności” zostało zastąpione 
słowem „czyli”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie 262 (dot. § 8 ust. 3) 
Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów par. 8.3  poprzez zmianę wartości kary umownej z 10% do wartości 
max. 5% wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 1.?  Kara umowna w tej kwocie jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: 
Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian 
 
Pytanie 263 (dot. § 8 ust. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w punkcie §8 ust.3 poprzez zapis o ewentualnej karze 
za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części umowy? 
Odpowiedź: 
Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian 
 
Pytanie 264 (dot. § 8 ust. 3) 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 
1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości niezrealizowanej części umowy”? 
Odpowiedź: 
Treść § 8 ust. 3 wzoru umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedłuża termin 
składania ofert do dnia 04.08.2017 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.08.2017 r. o godz. 
10:00. 
 
W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę 
w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na 
stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, zmodyfikowaną treść SIWZ wraz z załącznikami. 

 

Z-ca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno – Administracyjnych 

Główny Księgowy 
 

 mgr Mirosława Cieślak 
/podpis na oryginale/ 

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 


