
Leżajsk, 10 sierpnia 2018 r. 

Znak sprawy: DZP-380-25/2018 

Pytania i odpowiedzi 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu 

nieograniczonego obejmującego „Dostawę produktów leczniczych oraz materiałów diagnostycznych” 

dla Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku. 

 

Pytanie 1 

Część nr 42  

Czy Zamawiający dopuści żel do cewnikowania  6,18 gram? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 2 

Część nr 42  

Czy Zamawiający dopuści żel do cewnikowania  12,36 gram? 

Odpowiedź brzmi:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3 

Części nr 52 

Prosimy o doprecyzowanie opisu części nr 52 i potwierdzenie, że oferowane środki kontrastowe mają 

cechować  się  w polu magnetycznym o natężeniu 1,5 Tesli i temp 37 st.C relaksacyjnością (r1) 

w osoczu krwi  r1 ≥ 5 l/(mmol x s). 

Odpowiedź brzmi:  
Zamawiający dopuszcza środki kontrastowe o relaksacyjności (r1) w osoczu krwi  w zakresie 4,3 – 

5,5 l /(mmol x s). 

 

Pytanie 4 
Część nr 1, pozycja 194 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos 30 dla wyżej wymienionych 

pozycji w równoważnej ilości? 

Diflos 30 posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie Lactobacillus rhamnosus GG 

(ATCC 53103).  

Technologia mikroenkaspulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki 

tej technologii efektywniej kolonizują jelito ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na 

działanie zewnętrznego otoczenia (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). 

Badania naukowe wykazują, że 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych bakterii LGG ma taką samą 

skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsualcja pozwala na 

zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu 

przydatności do użycia.  

Produkt Diflos 30 (opakowanie – 30 kapsułek) zawiera w jednej kapsułce 0,6 mld 

mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 3 mld bakterii liofilizowanych. 

Kapsułki są otwierane, a ich zawartość można rozpuścić np. w wodzie, dzięki czemu można z nich 

przygotować zawiesinę. 

Odpowiedź brzmi:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5 
Część 2, pozycja 51   

Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci 

bezigłowej ampułki x 5ml  z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma 

badaniami klinicznymi w porównaniu  do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej 



drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany  jako 

skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 6 
Część 2, pozycja 51   

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 7 
Część 1, pozycja 348, 349 

Czy Zamawiający  dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny  Woundclot™  o wymiarach 5 

cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy,   wzmocniony na poziomie molekularnym, 

przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji 

płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?  

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 8 
Część 1, pozycja 348, 349 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem 

zamawianej ilości. 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 9 
Część 1, pozycja 348, 349  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  348, 349 z części 1 i stworzy osobny pakiet 

dla tej pozycji? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 10 

Części nr 1 poz. 194   

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele preparatu 

probiotycznego o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego 

przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep 

bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej 

badaniach klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w aktywnym stężeniu 6 mld 

CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, 

konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek – po przeliczeniu na odpowiednią liczbę 

opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, 

a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości różnych płynów i podawana w formie 

zawiesiny. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 11 
Części nr 1 poz. 194 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spełniającego te same produktu EncapsaDr, będącego 

suplementem diety, zawierającego żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii 



probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 o równoważnym działaniu (stężenie 

żywych kultur mikroenkapsulowanych bakterii wynosi 1,2 mld CFU/ kapsułkę – badania naukowe 

dowodzą, że odpowiada ono skuteczności 6 mld bakterii liofilizowanych) w opakowaniach x 20 

kapsułek – po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w 

górę? Technika mikroenkapsulacji zapewnia wyższą skuteczność kolonizacji jelita przez bakterie, 

większą odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz pozwala na wydłużenie okresu 

stabilności produktu. 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 12 
Części nr 1 poz. 330 

Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie EnteroDr., będącego 

dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej 

samej postaci, zawierającym w swoim składzie identyczne stężenie probiotycznych drożdży 

Saccharomyces boulardii w kapsułce (250 mg). 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 13 
Część  nr 42 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego  <LIDOCAINE H/CHL. + 

CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM soln. 20% + HYDROXYBENZOESAN METYLU 

HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 2g + 0,25g + 0,06g+ 0,025g / 100g> w wygodnych 

ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (7g)? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 14 
Część nr 1, poz. 197 i 330  

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 197 i 330 wycenę Trilacu produktu leczniczego OTC 

spełniającego te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur 

bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak 

dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na 

odpowiednią liczbę opakowań? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki 

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

i odwrotnie? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że zmiana nie spowoduje powstania różnic 

terapeutycznych. Natomiast nie wyraża zgody na zmianę postaci proponowanych preparatów w części 

nr 3 i 16 z fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie. 

 

Pytanie 16 
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się 

postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampułki 

i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania? 

Odpowiedź brzmi: 
Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie 15. 



Pytanie 17 
Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz 

podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak 

postąpić w sytuacji zakończenia produkcji leku. 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę oraz zaleca podanie odpowiedniej informacji pod formularzem cenowym. 

 

Pytanie 18 
Czy w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie 

oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie 

jak postąpić w sytuacji wstrzymania/braku produkcji leku. 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę oraz zaleca podanie odpowiedniej informacji pod formularzem cenowym. 

 

Pytanie 19 
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w  przypadku 

występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów 

itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków 

spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać 

pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po 

przecinku)? 

Odpowiedź brzmi: 
Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Rozdział III pkt 5. 

 

Pytanie 20 
Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (Zgodnie z prawem 

Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie 

handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi 

się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po 

przecinku”? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału III pkt 5 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

Pytanie 21 
Dotyczy części 1 pozycja nr 69 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to na przystąpienie 

większej ilości oferentów a co za tym idzie złożenie korzystniejszej oferty cenowej? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. Z poz. 69 tworzy nową część nr 54. W załączeniu nowy formularz 

cenowy dotyczący części nr 54 – załącznik nr 60. Wykonawca wykreśla z części nr 1 poz. 69. 

 

Pytanie 22 
Dotyczy § 4 ust. 2 wzoru umowy – faktura zbiorcza 

Czy Zamawiający może w części nr 36 odstąpić od zapisu umowy dotyczącego wystawiania faktury 

zbiorczej, co umożliwi nam - importerowi i zarazem dystrybutorowi leku spełniającego wszystkie 

pozostałe kryteria złożyć korzystną ofertę cenową?  

Procedura i system rozliczeniowy Wykonawcy nie pozwalają na wystawianie faktur zbiorczych. 

Faktura generowana jest i księgowana automatycznie podczas realizacji każdego zamówienia i w 

przypadku dwóch lub więcej zamówień w miesiącu do każdego wystawiana powstaje oddzielna 

faktura. 



Ponadto z uwagi na dbałość o poprawność dostaw, jak również bezpieczeństwo produktu (np. 

monitorowanie temperatury podczas dostawy), do każdego zamówienia wystawiana jest faktura, która 

jest dokumentem wiążącym identyfikującym odbiorcę? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. Ponadto niżej wymienione zapisy wzoru umowy – załącznik nr 58 

otrzymują brzmienie: 

1. § 2 ust. 2: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wyszczególniony w załączniku nr ....... 

do niniejszej umowy w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego, każdorazowo w 

pisemnym zamówieniu wraz z dokumentem potwierdzającym wydanie towaru z magazynu 

(„magazyn wyda”) określającym datę sprzedaży, nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres 

Zamawiającego, nazwę towaru wraz z numerem serii i datą ważności, ilość, cenę, podatek VAT 

oraz wartość brutto. Powyższy zapis nie dotyczy leków narkotycznych, psychotropowych gr. IV, 

prekursorów oraz leków wymienionych w części nr 36, które będą dostarczane wraz z fakturą VAT 

określającą datę sprzedaży, nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego, nazwę 

towaru wraz z numerem serii i datą ważności, ilość, cenę, podatek VAT oraz wartość brutto. 

2. do § 2 dodaje się pkt 10 o brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu 

zamówionego towaru w przypadku błędnego zamówienia ilości, rodzaju, dawki leku itp., a 

Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia o zapłatę lub odszkodowanie.” 

3. § 4 ust. 2 - „Wykonawca będzie wystawiał jedną fakturę po zakończeniu miesiąca 

rozliczeniowego, w wysokości stanowiącej sumę iloczynów cen jednostkowych określonych w 

formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr … do niniejszej umowy oraz liczby produktów 

dostarczonych na rzecz Zamawiającego w danym miesiącu. Powyższy zapis nie dotyczy leków 

narkotycznych, psychotropowych gr. IV, prekursorów oraz leków wymienionych w części nr 36, 

na które faktura będzie wystawiana przy każdej dostawie. 

 

Pytanie 23 
Część nr 24 poz. 16 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 24 poz. 16 i dopuści: Gaziki do 

dezynfekcji nasączone 70 % alkoholem izopropylowym, o wielkości złożony: 4x4,5cm, a rozłożony 

9x12cm, każdy gazik pakowany pojedynczo w saszetkę, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym-

kartoniku? 

lub 

Gaziki do dezynfekcji nasączone 70 % alkoholem izopropylowym, o wielkości złożony: 4x4,5cm, 

a rozłożony 12x12,5cm, każdy gazik pakowany pojedynczo w saszetkę, 100szt. saszetek w 

opakowaniu zbiorczym-kartoniku? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 24 
Część nr 32 

Czy zamawiający w pakiecie nr 32  wymaga opakowań płynów infuzyjnych wyposażonych w porty 

równej średnicy zabezpieczone mikrobiologicznie - nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym 

użyciem? Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć koszty w szpitalu związane z dezynfekcją a także 

stanowi ułatwienie pracy personelu. 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 25 
Część nr 32 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 32 oczekuje płynów infuzyjnych wyposażonych w porty infuzyjne 

umożliwiające wkłucie do każdego z portów zarówno igły jak i aparatu do przetoczeń – takie 

rozwiązanie ułatwia pracę personelu – brak konieczności wyboru portu do wymaganej czynności. 

Zastosowanie równocennych portów daje możliwość użycia obydwu portów w butelce do tej samej 

czynności: np. wkłucia aparatu do przetoczeń. 



Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 26 
Część nr 32 

Czy w związku z licznymi zgłoszeniami Zamawiający w pakiecie nr 32 wymaga płynów 

opróżniających się całkowicie co gwarantuje podaż całej dawki leku pacjentowi,  i nie powodujących 

cofania się krwi do zestawu do przetoczeń w warunkach systemu zamkniętego (zamknięty 

odpowietrznik w aparacie do przetoczeń)? 

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 27 
Część nr 32 

Czy opakowania płynów infuzyjnych w obrębie pakietu 32 powinny posiadać czytelną skalę 

(pojemności 250 ml ,500 ml) nie większą niż co 100 ml? Takie rozwiązanie daje możliwość dokładnej 

kontroli ile płynu otrzymał pacjent w czasie trwającej infuzji? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 28 
Część nr 1 poz. 55 i 56 

Czy w części Nr 1 poz. 55 i 56 (Budesonid 250 i 500 mcg/ml 2ml x 20 amp. do nebuliz.) Zamawiający 

wymaga produktu,  po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu 

kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 29 
Część nr 1 poz. 55 i 56 

Czy Zamawiający w części Nr 1 poz. 55 i 56 (Budesonid 250 i 500 mcg/ml 2ml x 20 amp. do nebuliz.) 

wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie 

z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 30 
Część nr 1 poz. 55 i 56 

Czy Zamawiający w części Nr 1 poz. 55 i 56 (Budesonid 250 i 500 mcg/ml 2ml x 20 amp. do nebuliz.) 

dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 31 
Część nr 1 poz. 55 i 56 

Czy w części Nr 1 poz. 55 i 56 (Budesonid 250 i 500 mcg/ml 2ml x 20 amp. do nebuliz.) Zamawiający 

wymaga, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego,  leku w postaci budezonidu 

zmikronizowanego? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 32 
Część nr 1 poz. 55 i 56 



Czy Zamawiający w części w Nr 1 poz. 55 i 56 (Budesonid 250 i 500 mcg/ml 2ml x 20 amp. do 

nebuliz.) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, 

lecz w różnych dawkach 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 33 
Wzór umowy 

Czy Zamawiający wykreśli w par. 4.5. frazę: „Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

zamiennik danego leku, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Apteki Szpitalnej. Dostawa 

zamiennika nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.”? Wykonawca oferuje towary wskazane w 

ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę 

objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w każdym przypadku 

zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie 

Wykonawcy. 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 34 
Wzór umowy 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.6 z 2% do wartości max. 

0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 35 
Wzór umowy 

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 7.1.6? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko 

one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu 

zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. 

Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym 

bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższa 

kara dotyczy sposobu wystawiania faktur. 

 

Pytanie 36 
Część nr 3 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 2 leku adenosinum w postaci 

fiolki? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 37 
Część nr 3 poz. 20 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie lub wykreślenie z pakiety nr 3 poz. 20 leku 

Lewofloxacyna tabl. 0,5g ze względu na wstrzymanie w obrocie? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie. Wykonawca wykreśla z części nr 3 poz. 20. 

 

Pytanie 38 
Część 1 poz. 14 



Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej 

zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści konkurencyjny 

produkt równoważny ZinoDr. Zasypka o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej 

konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, postaci? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 39 
Część 1 poz. 350 

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej 

zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik ZinoDr. 

o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej zawartości substancji czynnych, takiej samej 

konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, takiej samej postaci i formie 

opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem)? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 40 
Część 1 poz. 350 

Czy ze względu na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej 

zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, Zamawiający równoważny produkt 

konkurencyjny Zino.Dr A, identyczny  pod względem pełnego składu chemicznego, postaci, statusu 

rejestracyjnego, rodzaju opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem), wskazań, 

konsystencji oraz właściwości aplikacyjnych?  

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 41 
Część nr 47 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 47 pozycji 1 produkt równoważny Worek 3-

komorowy do żywienia pozajelitowego, do żył centralnych, zawierający aminokwasy, glukozę, 

emulsje tłuszczowa, obj. 1875 ml o nazwie Nutriflex Lipid Plus? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 42 
Część nr 47 pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 47 pozycji 2 produkt równoważny Worek 3-

komorowy do żywienia pozajelitowego, do żył obwodowych i centralnych zawierający aminokwasy, 

glukozę, emulsje tłuszczowa, obj. 1250ml o nazwie Nutriflex Lipid Peri? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 43 
Część nr 47 pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 47 pozycji 4 produkt równoważny Worek 3-

komorowy do żywienia pozajelitowego do żył obwodowych i centralnych zawierający aminokwasy, 

glukozę, emulsje tłuszczowa. obj. 2500ml o nazwie Nutriflex Lipid Peri? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 44 
Część nr 41 pozycja 4, 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 41 pozycji nr 4, 6 do odrębnego pakietu? 



Wydzielenie spowoduje większą konkurencyjność a tym samym uzyskanie przez Zamawiającego 

korzystniejszych cen z wyspecyfikowany przedmiot zamówienia. Ponadto zamieszczone w tym 

pakiecie pozycje są obciążone innymi stawkami VAT, pozwoli to na uniknięcie pomyłki. 

Pytanie 45 
Część nr 41 pozycja 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 41 pozycji nr 1 do odrębnego pakietu? 

Wydzielenie spowoduje większą konkurencyjność a tym samym uzyskanie przez Zamawiającego 

korzystniejszych cen z wyspecyfikowany przedmiot zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie 44 i 45 brzmi: 
Zamawiający z części nr 41 wydziela poz. 2, 3, 5 i tworzy nową część nr 55. W załączeniu nowy 

formularz cenowy dotyczący części nr 55 – załącznik nr 61. Wykonawca wykreśla z części nr 41 poz. 

2, 3 i 5. 

 

Pytanie 46 
Część nr 41 pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 41 pozycji 2 produkt równoważny – 

Nutricomp Standard, kompletna dieta standardowa, normokaloryczna, bezresztkowa o osmolarności 

200mosm/1litr z olejem rybim. Opakowanie 500 ml + przyrząd do podawania grawitacyjnie? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 47 
Część nr 41 pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 41 pozycji 3 produkt równoważny – 

Nutricomp Glutamin Plus, kompletna dieta normokaloryczna z dodatkiem błonnika, wysokobiałkowa 

z wysoką zawartością argininy i glutaminy oraz olejem rybim. Białko 6,6g/100ml. Opakowanie 500 

ml + przyrząd do podawania grawitacyjnego? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 48 
Część nr 41 pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 41 pozycji 4 worek 3-komorowy do żywienia 

pozajelitowego do żył centralnych zawierający aminokwasy, glukozę, emulsje tłuszczowa, obj. 625 ml 

o nazwie Nutriflex Lipid Special? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 49 
Część nr 41 pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 41 pozycji 6 produkt równoważny Worek 3-

komorowy do żywienia pozajelitowego do żył centralnych zawierający aminokwasy, glukozę, emulsje 

tłuszczowa, obj. 1250ml o nazwie Nutriflex Lipid Plus? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 50 
Część nr 23 pozycji 20 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci leku ze wskazanej tabletki na tabletkę do 

rozgryzienia i żucia w Pakiecie nr 23 pozycji 20 celem zwiększenia konkurencyjności oferentów 

i uzyskania lepszej, niższej oferty cenowej dla szpitala w w/w pakiecie? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 



Pytanie 51 
Część 42 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści żel w sterylnej ampułkostrzykawce o pojemności wyrażonej w mililitrach 

tj. 6ml? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 52 

Część 52 poz. 2 

Dbając o interes prawny firmy, a także o uzyskanie optymalnej ceny przez zamawiającego prosimy 

o zmianę zapisu w pozycji 2 zadania 52 na: 

Preparat o stężeniu 1mmol/ml, obj 15ml (10.800ml = 720 fiolek) lub preparat o stężeniu 0.5 mmol/ml, 

obj. 20ml (21.600ml = 1.800 fiolek). W ten sposób, zachowane zostanie założenie przyjęte przez 

zamawiającego, że cena preparatu o dwukrotnie wyższym stężeniu powinna być porównywana z 

podwójną objętością preparatu o niższym stężeniu (czyli porównanie dawek), 

ORAZ zostanie zachowane prawo konkurencji i możliwość prawdziwej rywalizacji cenowej. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę na ww. opis. 

 

Pytanie 53 

Część 52  

Czy Zamawiający dopuści  preparat makrocykliczny Gadoteridolum  zarejestrowany do badań 

Ośrodkowego Układu Nerwowego oraz całego ciała u pacjentów  ≥ 6 miesiąca życia? 

Uzasadnienie : 

Jest to środek szeroko stosowany w pracowniach MR charakteryzujący się znakomitym profilem 

bezpieczeństwa potwierdzonym wielokrotnie zarówno w zaleceniach ESUR jak i w badaniach 

klinicznych, które dowiodły najniższej wśród wszystkich środków opartych na Gadolinie retencji tego 

pierwiastka w tkankach najwrażliwszych części organizmu.. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 54 

Część 52  

Czy Zamawiający dopuści preparat Gadoteridolum charakteryzujący się relaksacyjnością r₁ 4,4 w 

osoczu krwi w temperaturze 37°C i polu magnetycznym 1,5T?  

Żródło : PortM,Corot C, Violas X i wsp.”How to Compare Efficiency of Albumin-Bound and 

Nonalbumin-bound Contrast Agents In Vivo : The Concept of Dynamic Relaxivity. Invest Radiol 

2005; 40 : 565-573 

Rohrer M, Bauer H, Mintorovitch J, Requard M, Weinman HJ. Comparision of magnetic properties of 

MRI contrast media solutions at differentmagnetic fields strenghts. Invest Radiol 2005; 40: 715-724  

Uzasadnienie : 

Relaksacyjność paramagnetycznych środków kontrastowych jest parametrem ocenianym wg różnych 

metod i podawana w pracach naukowych w różnych wartościach liczbowych i  w oparciu o różne 

wzory. Makrocykliczne gadolinowe środki kontrastowe wykazują w różnych pracach porównywalne 

wartości relaksacyjności. Badania porównawcze tych środków jak np. Maravilla K, Smith MP, 

Vymazal J, et al. (the TRUTH Study) AJNR Am J Neuroradiol. 2015 ;36 (1) : 14-23 dowodzą, że 

niewielkie różnice relaksacyjności nie mają wpływu na skuteczność diagnostyczną.. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

UWAGA: 

Wykonawcy zobowiązani są do wprowadzenia do formularzy cenowych dodatkowej 

kolumny 10 „Kod EAN” i jej wypełnienia.  



W przypadku nie podania Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp uzupełni 

formularze. 
W nowo utworzonych częściach Zamawiający zastosuje niżej kryterium oceny ofert: Cena - 100,00. 

W przypadku złożenia oferty na formularzach cenowy przed modyfikacją Zamawiający na podstawie 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp dokona podziału na części zgodnie z dokonaną modyfikacją. 

Ponadto Zamawiający wprowadza niżej wymienione zmiany do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

1. Rozdział III pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Przedmiot zamówienia został podzielony na 55 części 

i obejmuje: 

1) Część nr 1: Leki różne; 

2) Część nr 2: Leki różne; 

3) Część nr 3: Leki różne; 

4) Część nr 4: Aripiprazol; 

5) Część nr 5: Albumina ludzka; 

6) Część nr 6: Amlodypinum; 

7) Część nr 7: Amoxycylin, amoxycylinum; 

8) Część nr 8: Natrium chloratum 0.9%; 

9) Część nr 9: Cefotaxime, cefazolin, ceftriakson; 

10) Część nr 10: Ceftazydym; 

11) Część nr 11: Cefuroksym sodium; 
12) Część nr 12: Aqua pro inj., ciprofloksacyna, furosemid, metronidazol, natrium chloratum 0.9%; 

13) Część nr 13: Diazepamum; 

14) Część nr 14: Roztwór płynu do hemofiltracji; 

15) Część nr 15: Leki różne; 

16) Część nr 16: Nadroparina calcium; 

17) Część nr 17: Cisatracurium, mivacurii chloridum; 

18) Część nr 18: Żywienie pozajelitowe; 

19) Część nr 19: 30% wodny r-r glukozy; 

20) Część nr 20: Imipenem+cilastatyna; 

21) Część nr 21: Leki różne; 

22) Część nr 22: Środki kontrastowe; 

23) Część nr 23: Leki różne; 

24) Część nr 24: Leki różne; 

25) Część nr 25: Mleka; 

26) Część nr 26: Narkotyki; 

27) Część nr 27: Olanzapine; 

28) Część nr 28: Pantoprazol; 

29) Część nr 29: Paracetamol; 

30) Część nr 30: Sterydy; 

31) Część nr 31: Płyny do przepłukań; 

32) Część nr 32: Płyny; 

33) Część nr 33: Propofol; 

34) Część nr 34: Płyny wieloelektrolitowe; 

35) Część nr 35: Anti-D (rh) immunoglobulin; 

36) Część nr 36: Risperidon; 

37) Część nr 37: Amikacin, KCl 0,15 % z 0,9% NaCl r-ór, gentamycin; 

38) Część nr 38: Leki różne; 

39) Część nr 39: Leki różne; 

40) Część nr 40: Żywienie dojelitowe; 

41) Część nr 41: Żywienie pozajelitowe; 

42) Część nr 42: Żel do cewnikowania; 

43) Część nr 43: Aqua pro iniectione; 

44) Część nr 44: Witaminy, pierwiastki śladowe, 

45) Część nr 45: Mannitol 20%; 



46) Część nr 46: Anti-D (rh) immunoglobulin; 

47) Część nr 47: Żywienie pozajelitowe; 

48) Część nr 48: Ferri isomaltosidum; 

49) Część nr 49: Piperacylina +Tazobactam; 

50) Część nr 50: Vancomycin;  

51) Część nr 51: Meropenem; 

52) Część nr 52: Środki kontrastowe do badań MR; 

53) Część nr 53: Theophilinum 

54) Część nr 54: Cerebrolysin 

55) Część nr 55: Żywienie pozajelitowe; 

2. Rozdział III pkt 7 otrzymuje brzmienie: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 

załącznik nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 60 i 61 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

3. Rozdział IV pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „W częściach 1-51 i 53-55 obowiązywanie umowy nie 

wcześniej niż od 7 listopada 2018 r. 

4. Rozdział VIII pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie 

wadium w wysokości: 

1. Część nr 1: 9 550 PLN; 

2. Część nr 2: 2 540 PLN; 

3. Część nr 3: 1 700 PLN; 

4. Część nr 4: 60 PLN; 

5. Część nr 5: 750 PLN; 

6. Część nr 6: 10 PLN; 

7. Część nr 7: 1 100 PLN; 

8. Część nr 8: 500 PLN; 

9. Część nr 9: 290 PLN; 

10. Część nr 10: 40 PLN; 

11. Część nr 11: 450 PLN; 

12. Część nr 12: 950 PLN; 

13. Część nr 13: 100 PLN; 

14. Część nr 14: 360 PLN; 

15. Część nr 15: 120 PLN; 

16. Część nr 16: 950 PLN; 

17. Część nr 17: 130 PLN; 

18. Część nr 18: 520 PLN; 

19. Część nr 19: 70 PLN; 

20. Część nr 20: 250 PLN; 

21. Część nr 21: 1 300 PLN; 

22. Część nr 22: 1 000 PLN; 

23. Część nr 23: 100 PLN; 

24. Część nr 24: 470 PLN; 

25. Część nr 25: 10 PLN; 

26. Część nr 26: 160 PLN; 

27. Część nr 27: 40 PLN; 

28. Część nr 28: 560 PLN; 

29. Część nr 29: 880 PLN; 

30. Część nr 30: 170 PLN; 

31. Część nr 31: 100 PLN; 

32. Część nr 32: 860 PLN; 

33. Część nr 33: 230 PLN; 

34. Część nr 34: 860 PLN; 

35. Część nr 35: 360 PLN; 

36. Część nr 36: 40 PLN; 



 
37. Część nr 37: 170 PLN; 

38. Część nr 38: 30 PLN; 

39. Część nr 39: 470 PLN; 

40. Część nr 40: 870 PLN; 

41. Część nr 41: 630 PLN; 

42. Część nr 42: 110 PLN; 

43. Część nr 43: 30 PLN; 

44. Część nr 44: 390 PLN; 

45. Część nr 45: 210 PLN; 

46. Część nr 46: 50 PLN; 

47. Część nr 47: 300 PLN; 

48. Część nr 48: 300 PLN; 

49. Część nr 49: 120 PLN; 

50. Część nr 50: 80 PLN; 

51. Część nr 51: 110 PLN; 

52. Część nr 52: 2 250 PLN; 

53. Część nr 53: 40 PLN; 

54. Część nr 54: 170 PLN; 

55. Część nr 55: 110 PLN. 

 

Stosownie do dyspozycji art. 38 ust. 4 i 4a oraz w nawiązaniu do art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający  

przedłuża termin składania ofert do 6 września 2018 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 

6 września 2018 r. o godz. 09:15, natomiast miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
 


