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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 8 pozycja 1 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 

Zamawiający w części 8 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu 

worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń 

odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji  umożliwiają podawanie wlewu 

kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% 

niższy niż w przypadku butelek? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 2 

Część nr 32 pozycja 6 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 

Zamawiający w części 32   w pozycji 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu 

worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń 

odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji  umożliwiają podawanie wlewu 

kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% 

niższy niż w przypadku butelek? 

Odpowiedź brzmi:  
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 3 

Części nr 34 poz. 1 i 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 34 pozycji 1 i 3 nowoczesnego płynu 

wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml w opakowaniu worek Viaflo? 

PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i 

fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolarności. Posiada podwójny układ buforowy 

(octan/glukonian), co zabezpiecza przed ryzykiem wywołania kwasicy spowodowanej 

niedokrwieniem. Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilność z krwią i lekami. 

PlasmaLyte ma skład najbardziej zbliżony do osocza. W przypadku odpowiedzi pozytywnej uprzejmie 

prosimy o wydzielenie ww. pozycji do odrębnej części. 

Odpowiedź brzmi:  
Zamawiający w części nr 34 poz 1 wyraża zgodę na Plasmalyte 500ml w opakowaniu worek Viaflo, 

natomiast w poz. 3 Zamawiający wyraża zgodę na Plasmalyte w opakowaniu worek Viaflo 

z zastrzeżeniem, iż pojemność ma wynosić 1000ml. 

 

Pytanie 4 
Część nr 45  poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 45 w poz. 1 preparatu Mannitol o 

stężeniu15% w opakowaniu typu worek, ponieważ:  

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

 co Mannitol 20% 

 Mannitol w postaci 15% roztworu jest produktem o stężeniu mniejszym od stężenia 

nasycenia, co pozwala do minimum ograniczyć ryzyko występowania krystalizacji oraz 

związanej z tym procesem konieczności ponownego rozpuszczania kryształów spotykanej w 



praktyce klinicznej. Roztwór zawierający 15%  mannitolu nie będzie zawierał kryształów (w 

roztworze będzie obecny mannitol całkowicie rozpuszczony w wodzie), kiedy temperatura 

produktu wyniesie powyżej 16-17°C. 

 Maniitol 15% zwieksza bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejsza ryzyko krystalizacji, 

pozwala na stosowanie Mannitolu w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszego 

ogrzewania, zmniejsza koszty związane z podgrzewaniem 20% Mannitolu. 

 Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji   

Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania, oraz zapewnia łatwość 

zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka.. 

Odpowiedź brzmi:  
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 5 
Część nr 2 Leki różne, poz. 17  

Czy Zamawiający w Część nr 2 Leki różne, poz. 17 (Bupivacaina spinal heavy 0.5% 4ml x 5 amp) 

wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie 

sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie 

podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie 

wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie 

przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR 

Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to 

microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 6 
Część nr 40, pozycja 5 

Czy zamawiający wymaga dieta kompletnej, hiperkalorycznej (1,5 kcal/ml) z dodatkiem jogurtu, 

zródłem białka jest serwatka i kazeina, zawiera wyłacznie tłuszcze LCT,źródłem węglowodanów są 

wolno wchłaniane maltodekstryny, sacharoza i laktoza , ubogoresztkowej, bezglutenowej, zawartość 

białka 5,9g/100ml,węglowodany 18,7 g/100ml, 16% energii z białka, o osmolarności 750 mOsmol/l , 

opakowanie 4 x 200 ml, w dwóch smakach : waniliowo-cytrynowy, malinowy? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 7 
Część nr 7 poz. 1, 2 

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę w części nr 7 pozycja 1 i 2 na zmianę wielkości opakowań z1szt, 

celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej?  

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 8 
Część nr 1, pozycji 55 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 55 Kalium Chloratum co pozwoli 

na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie 

niższej cenowo oferty. 

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

 

Pytanie 9 
Część nr 12 pozycji 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 12 pozycji 1 co pozwoli na przystąpienie do 

nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo 

oferty? 



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

 

Pytanie 10 

Części nr 12 poz. 2, 3, 4, 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 poz. 2, 3, 4, 7 produkt leczniczy 

w bezpiecznych opakowaniach typu Kabi Pack wyposażonych w dwa różnej wielkości porty 

zabezpieczone plastikowymi zatyczkami (dodatkowo oznaczonymi strzałkami, jedna do 

wstrzyknięcia, druga wskazująca miejsce do podłączenia zestawu do infuzji) co zmniejsza ryzyko 

kontaminacji. Porty w proponowanych opakowaniach mają właściwości samozasklepiające dzięki 

czemu nawet po przypadkowym wyrwaniu zestawu do infuzji zalecony w terapii płyn nie wycieknie 

na zewnątrz. Reasumując - takie opakowanie skraca czas pracy personelu przy przygotowaniu infuzji 

oraz zmniejsza koszty przygotowania ze względu na brak konieczności dezynfekcji portów przed 

pierwszym użyciem.. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 11 
Części nr 29 poz.1 i 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 29 poz.1 i 2 produktu leczniczego w 

opakowaniu typu fiolka. 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 12 
Części nr 31 pozycji 1 i 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 31 pozycji 1 i 2 co pozwoli na przystąpienie 

do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo 

oferty. 

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

 

Pytanie 13 
Część nr 34 poz. 2 

Dot. pakiet 34 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga roztworu wieloelektrolitowego przeznaczonego dla 

dzieci , niemowląt i noworodków zgodnego z zapisami Europejskiego Konsensusu Okołooperacyjnej 

Terapii Płynowej u Dzieci, zwierającego 1% glukozę, Na + 140 mmol/l, zarejestrowanego od 1 dnia 

życia dziecka? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 14 
Część nr 34 poz.1 oraz 3 

Dot. pakiet 34 poz.1 oraz 3 czy Zamawiający dopuści roztwór wieloelektorolitowy najbardziej 

zbliżony do składu osocza : zawierający wszystkie jony, sód do 110 mmol/l,Ca, Na, K o osmolarności 

295 mosmol/l pod nazwą Optilyte? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 15 
Część nr 8 oraz część nr 43 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 8 oraz  pakiecie 43 płynów infuzyjnych w 

opakowaniu stojącym z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami oddzielnie otwieranymi, 

oznaczonymi strzałkami definiującymi przeznaczenie danego portu do odpowiedniej procedury 

medycznej - co redukuje ryzyko pomyłki i wyboru niewłaściwego portu - które dodatkowo są jałowe i 



posiadają membrany zagłębione w kołnierzach portów celem uniknięcia ryzyka przypadkowej i 

niezamierzonej kontaminacji poprzez ich dotknięcie i zanieczyszczenie?  

Jałowe porty nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co znacznie zmniejsza koszty 

funkcjonowania oddziałów szpitalnych. Po usunięciu zestawu do infuzji, igły po dodaniu leku  (często 

drogiego lub toksycznego) lub urządzenia SPIKE, membrany samouszczelniają się i nie występuje 

ryzyko niekontrolowanego wycieku leku, co znacząco wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa 

personelu przygotowującego leki oraz pacjentów. Dodatkowo jałowe i szczelne membrany redukują 

niebezpieczeństwo skażenia otoczenia toksycznym lekiem, ograniczają ilość dodatkowych  czynności 

wykonywanych przez personel. 

Rozwiązania, w których membrany są zagłębione, w kołnierzach portów co uniemożliwia ich 

kontaminację posiadają patronat Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, 

Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego oraz Polskiego 

Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych  i Intensywnej Opieki co znajduje potwierdzenie na 

stronie www.zyciewplynie.pl.  

Zgodnie z dokumentem „Wytyczne zapobiegania zakażeniom związanym z cewnikami 

donaczyniowymi”, 22.12.2011, Na podstawie: Guidelines for the prevention of intravascular catheter-

related infectio",  Tłumaczył Dr n.med Konstanty Szułdrzyński: 

„W celu zminimalizowania ryzyka kontaminacji należy przecierać porty dostępu do układu 

odpowiednimi środkami odkażającymi (chlorheksydyną, jodopowidonem, jodoforem lub 70% 

roztworem alkoholu) oraz przyłączać do portów wyłącznie jałowy sprzęt. Kategoria IA  

Zgodnie z innym dokumentem „Strategia zapobiegania lekooporności w oddziałach intensywnej 

terapii – rekomendacje profilaktyki zakażeń w oddziałach intensywnej terapii”, Ministerstwo Zdrowia 

w ramach programu „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”, Autorzy: 

m.in.Prof. Dr hab. med. Waleria Hryniewicz: 

 „Czas wcierania środka alkoholowego z lub bez chlorheksydyny powinien być nie krótszy niż 15 

sekund. (B1)”, 

 „Nie należy stosować dezynfekcji przy zastosowaniu metod spryskiwania. (B1)” 
Zatem procedura dezynfekcji jest czasochłonna i znacząco podwyższa koszty funkcjonowania 

oddziału szpitalnego, a w konsekwencji leczenia. Generuje także dodatkowe odpady medycze.  

Pozytywne opinie i patronat uzyskały rozwiązania w których opakowania płynów infuzyjnych 

posiadają jałowe i niewymagające dezynfekcji przed pierwszym zastosowaniem membrany, które  są 

tak skonstruowane, że redukują ryzyko kontaminacji podczas ich otwierania? 

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

 

Pytanie 16 
Część nr 29 poz. 2 

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 29 poz. 2 aby Paracetamol 50 ml mógł być stosowany u 

noworodków urodzonych   o czasie, niemowląt, małych dzieci i dzieci o masie ciała do 33 kg zgodnie 

z treścią ChPL? 

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

 

Pytanie 17 
Część nr 41 poz. 4 

Dot. pakiet 41 poz. 4 Czy zamawiający miał na myśli worek 3 kom. zawierający aminokwasy, glukozę 

i emulsję tłuszczową z olejem rybim o pojemności 986 ml  pod nazwą SmofKabiven. 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 18 
Część nr 41 poz. 6 

Dot. Pakiet 41 poz. 6 Czy zamawiający miał na myśli worek 3 kom. zawierający aminokwasy, 

glukozę i emulsję tłuszczową z olejem rybim o pojemności 1477 ml  pod nazwą SmofKabiven. 

Odpowiedź brzmi: 



Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 19 
Część nr 44 pozycja 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 pozycja 3 produktu leczniczego 

Addamel N - zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: Cynk 100 µmol, Miedż 20 µmol, 

Mangan 5 µmol, Chrom 0,2 µmol, Żelazo 20 µmol, Selen 0,4 µmol, Jod 1,0 µmol, Molibden 0,2 

µmol, Fluor 50 µmol w ampułkach a`10ml? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 20 
Część nr 47 poz. 4 

Czy Zamawiający w pakiecie 47 poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven 

do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 51,0g, glukozę 

150,0g, emulsję tłuszczową 60,0g, azot 8,1g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1540ml? 

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

 

Pytanie 21 
Część nr 45 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania 

posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny które są 

substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe  akumulując się w organizmie i powodując 

objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny? 

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

 

Pytanie 22 
Część nr 45 

Prosimy Zamawiającego  o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje żelu do cewnikowania w 

sterylnym (także zewnętrznie) harmonijkowym aplikatorze zapewniającym doskonałą obsługę także w 

jałowym polu zabiegowym i łatwą aplikację sterylnej zawartości bez ryzyka kontaminacji samego żelu 

oraz umożliwiająca dokładne wykorzystane odpowiedniej dla użytkownika ilości?? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 23 
Część nr 45 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany parą 

wodną? Proces sterylizacji parowej pozwala na zapewnienie 3 letniego terminu przydatności do użycia 

bez stosowania dodatkowych substancji konserwujących. 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 24 
Część nr 45 

Prosimy o doprecyzowanie, czy w związku z faktem, iż Zamawiający oczekuje żelu do cewnikowania 

pęcherza moczowego zawierającego w swoim składzie chlorowodorek lidokainy  (czyli substancję, 

która, jeżeli jest używana oddzielnie jest  produktem leczniczym w rozumieniu art.2 pkt 32 ustawy z 

dnia 6 września 2001r-Prawo farmaceutyczne - Dz.U. z 2008r Nr 45, poz.271, z późn.zm., i która 

oddziałuje na organizm ludzki) zaoferowany żel do cewnikowania ma być zakwalifikowany do klasy 

III wyrobów medycznych? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wymaga żelu zgodnego z ustawą o wyrobach medycznych. 



 

Pytanie 25 
§4 ust. 2 projektu umowy  

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust. 2 projektu umowy, poprzez wykreślenie zapisu o 

fakturach zbiorczych wystawianych po zakończeniu danego miesiąca za dostawy dokonane w danym 

miesiącu i zastąpienie ich fakturami wystawianymi za każdą zrealizowaną dostawę towaru, z uwagi na 

uchylenie z dniem 1 stycznia 2014r. przepisów dopuszczających możliwość wystawiania faktur 

zbiorczych, a także z uwagi nieważność zapisu w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa tj. obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016r. art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach 

zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 ze zm., dalej: UoTZ), zakazującego 

zawierania w umowach stron zapisów dotyczących terminów wystawiania i doręczania faktur? 

Możliwość wystawiania faktur zbiorczych wynikała z nieobowiązującego już §9 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku 

niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, 

do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1428), które to rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2014r. W aktualnie 

obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania 

faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485 ze zm.), brak jest zapisów dotyczących faktur zbiorczych. Obecnie 

nie ma więc żadnej podstawy prawnej, z której wynikałaby możliwości posługiwania się konstrukcją 

faktur zbiorczych. 

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 8a UoTZ  „strony transakcji handlowej nie mogą ustalać 

daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi”. 

Konsekwencją powyższego uregulowania jest brak możliwości zawierania w umowach stron zapisów 

dotyczących terminu doręczenia (a więc i wystawiania) faktury lub rachunku. Stąd zapis §4 ust.2 

projektu umowy dotknięty jest nieważnością. 

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

 

Pytanie 26 
§5 projektu umowy 

Do treści §5 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez 

Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."? 

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

 

Pytanie 27 
Do treści § 7 ust.1 pkt 6) projektu umowy 

Prosimy o wykreślenie zapisu jako nie mającego uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa? 

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

 

Pytanie 28 
Do §11 projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego zakazu sprzedaży i cesji wierzytelności 

przez dodanie słów "... bez zgody Kupującego, wyrażonej na piśmie, przy czym zgody takiej 

Zamawiający nie może bezpodstawnie odmówić." ? 

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

 

Pytanie 29 
§ 7 ust. 1 pkt 7 wzoru umowy 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1  



7) 0,1% wartości brutto dostawy, której dotyczą niedostarczone dokumenty zawartej umowy – w 

przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków określonych w § 6. 

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

 

Modyfikacja odpowiedzi na pytania z 10 sierpnia 2018 r. 

Zamawiający modyfikuje odpowiedzi na pytanie nr 21, 44 i 45, które zostały zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego 10 sierpnia 2018 r.  

 

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 nie wyraża zgody. 

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. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

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 nie wyraża zgody. 

 

W związku z powyższym niżej wymienione zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

otrzymują brzmienie jak w pierwotnie ogłoszonej (tj. 31 lipca 2018 r.) specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia tj.: 

1. Wykreśla się załącznik nr 60 i 61. 

2. Rozdział III pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Przedmiot zamówienia został podzielony na 53 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. 

3. 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, 54 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

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

wcześniej niż od 7 listopada 2018 r. 

5. 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. 

 

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 10 września 2018 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 

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

 

 


