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dotyczy przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę leków dla Apteki Szpitala SPZOZ w Świdniku numer sprawy SPZOZ/ZP/271/16/09/2017

W związku z postawionymi pytaniami związanymi z przetargiem jw. Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Świdniku zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie
odpowiada :
Ad. Pyt. 1 – Pakiet Nr 5
Czy w pakiecie Nr 5 poz. 35, 36 i 37 (Pulmicort 0,25 mg, 0,5 mg i 0,001g/2ml x 20 pojemników, zawiesina do
nebulizacji) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić
już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 2 – Pakiet Nr 5
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 5 poz. 35, 36 i 37 (Pulmicort 0,25 mg, 0,5 mg i 0,001g/2ml x 20 pojemników,
zawiesina do nebulizacji) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można,
zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 3 – Pakiet Nr 5
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 5 poz. 35, 36 i 37 (Pulmicort 0,25 mg, 0,5 mg i 0,001g/2ml x 20 pojemników,
zawiesina do nebulizacji) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z
acetylocysteiną?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 4 – Pakiet Nr 5
Czy w pakiecie Nr 5 poz. 35, 36 i 37 (Pulmicort 0,25 mg, 0,5 mg i 0,001g/2ml x 20 pojemników, zawiesina do
nebulizacji) Zamawiający wymaga leku, w postaci budezonidu zmikronizowanego ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
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Ad. Pyt. 5 – Pakiet Nr 5
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 5 poz. 35, 36 i 37 (Pulmicort 0,25 mg, 0,5 mg i 0,001g/2ml x 20 pojemników,
zawiesina do nebulizacji) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach
pochodziły od tego samego producenta ?
Odpowiedź
TAK
Ad. Pyt. 6 – Pakiet Nr 7
Czy w Pakiet Nr 7 - Leki dermatologiczne i leki różne poz. 13 (CitraFleet saszetki ( 15,08 g ) proszek do
sporządzania roztworu doustnego x 1 saszetka) Zamawiający wyrazi zgodę Moviprep x 4 sasz. (pr.do
sporz.rozt.doust.* 1zest.) i po przeliczeniu zaoferowanie 400 opakowań?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 7 – Pakiet Nr 7
Czy w Pakiet Nr 7 - Leki dermatologiczne i leki różne poz. 19 (Fortrans, proszek do sporządzania roztworu
doustnego x 1 saszetka) Zamawiający wyrazi zgodę Moviprep x 4 sasz. (pr.do sporz.rozt.doust.* 1zest.) i po
przeliczeniu zaoferowanie 36 opakowań?
Informujemy, że jeden zestaw czterech saszetek Moviprep (Pr. Do p.rozt.doust. 1 zestaw: 2 torebki A + 2 torebki B.
Saszetka A: Makrogol 100g, Sodu siarczan bezwodny 7,5g, Sodu chlorek 2,691, Potasu chlorek 1,015g. Saszetka B:Kwas
ascorbowy 4,7g, Sodu ascorbinian 5,9g.) pozwala na przygotowanie do zabiegu 74 pacjentów.
Skuteczne oczyszczanie jelita uzyskuje się już przy użyciu 2 litrów leku MOVIPREP® dzięki połączeniu makrogolu 3350 z
komponentą askorbinową i elektrolitami.
Dodatek askorbinianu powoduje nasilenie efektu przeczyszczającego poprzez zwiększenie objętości stolca o 25% w
porównaniu do efektu wywoływanego przez roztwór niezawierający tego składnika.
Badania wykazały, że w porównaniu do 4 litrów innego, badanego roztworu z makrogolem:
• MOVIPREP® (2 l) ma zdecydowanie lepiej akceptowaną objętość, dzięki czemu jest łatwiejszy do wypicia dla pacjentów.
• MOVIPREP® (2 l) jest oceniany przez pacjentów jako zdecydowanie smaczniejszy(o smaku cytrynowym).
• MOVIPREP® (2 l) posiada zbliżony profil bezpieczeństwa.

Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Ad. Pyt. 8 – Pakiet Nr 12, poz. 15
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x
3ml (objętość 10ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej
czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta.
Produkt posiada klinicznie udokumentowane działanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne. Nie powoduje złego
samopoczucia pacjenta. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port
dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika
wynosi 0,96 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku strzykawek o pojemności
3ml nie spełnia tego warunku i wynosi 39 psi (2.69 bara) a nie dotyczy produktu CitraFlow. Pakowany w formie ampułkostrzykawki chroni przed utratą produktu podczas nabierania z fiolki. Nie wymaga konieczności posiadania dodatkowych
strzykawek oraz igieł które w konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu
medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi co chroni przed
utworzeniem skrzepu oraz nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera pojedyncze ampułko-strzykawki aseptycznie
zamknięte w opakowaniu typu - plastikowy film, brak cząstek podczas otwierania opakowania (sterylne pole ) w ilości 100
sztuk w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 9 – Pakiet Nr 12, poz. 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 15 z Pakietu nr 12- Leki różne i stworzy osobny pakiet?
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składanie ofert konkurencyjnych co przełoży się na
efektywne zarządzanie środkami publicznymi.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
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Ad. Pyt. 10 – Pakiet Nr 12, poz. 15
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
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 11 – Pakiet Nr 12, poz. 15
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem
zamawianej ilości?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 12 – Pakiet Nr 13, poz. 4
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
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 13 – Pakiet Nr 13, poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 14 – Pakiet Nr 13, poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 do osobnego pakietu?
Firma ………….jako wyłączny dystrybutor zapewnia stałość dostaw produktu co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie
konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Ad. Pyt. 15
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania na fakturze kodu BAZYL dla pakietu nr 2? (faktura zawiera
kod EAN)
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 16
Czy Zamawiający w par. 4.4 na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma
zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 17
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy par. 5.3 a 6.1 umowy - zgodnie z par. 6.1 potwierdzenie
dostawy następuje na kopii faktury, która, zgodnie z par. 5.3 powinna być wystawiona „po dostawie”. Czy zatem
w świetle treści par. 5.3. Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktury wraz z dostawą? Jest to u Wykonawcy
jedyny dowód dostawy, towarzyszący dostarczanym towarom.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktury wraz z dostawą
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Ad. Pyt. 18
Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 7 poz. nr 19 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu
Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla
Zamawiającego?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 19
Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 7 poz. nr 19 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 20
Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 7 poz. 13 wycenę 33,34 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48
saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii
Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest
korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku
odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 21
Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 5 poz. 46 dopuści wycenę preparatu Atimos 12mcg/dawkę, aer.
inhal. 120 dawek w ilości 1 op.?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 22
Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów równoważnych; tj. o takiej samej substancji aktywnej, postaci,
dawce oraz drodze podania?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów równoważnych; tj. o takiej samej substancji aktywnej, postaci,
dawce oraz drodze podania i tych samych wskazaniach terapeutycznych wg ChPL
Ad. Pyt. 23
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych?
tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki lub drażetki i odwrotnie?
zamiast tabletek powlekanych – tabletki, kapsułki lub drażetki?
zamiast kapsułek – tabletki powlekane, tabletki lub drażetki?
zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane lub drażetki i odwrotnie
Ad. Pyt. 24
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 25
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; Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie wielkości opakowania do dwóch miejsc po przecinku.
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Ad. Pyt. 26
Czy Zamawiający wymaga aby cefazolin pakiet 1 pozycja 7 zgodnie z ChPL produktu leczniczego posiadał
rejestrację do przechowywania w temperaturze także powyżej 25 stopni Celsjusza?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 27
Czy Zamawiający wymaga aby cefazolin pakiet 11 pozycja 1 zgodnie z ChPL produktu leczniczego posiadał
rejestrację do przechowywania w temperaturze także powyżej 25 stopni Celsjusza?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 28
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 1 pozycja 10 aby ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość
przez 24 godz. w temp. 2-8°C?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 29
Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 10 wymaga, aby zaoferowany ceftazydym 1g był w postaci proszku do
sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 30
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 pozycja 49 preparat Sevofluranu Sojourn firmy …, wraz z bezpłatnym
użyczeniem parowników kompatybilnych z systemem i aparatami do znieczulenia w ilości wymaganej przez
Zamawiającego? Gwarantujemy również bezpłatny serwis i przegląd parowników.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 31
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym
SPZOZ/ZP/271/16/09/2017, w pakiecie (zadaniu) Pakiet Nr 7 - Leki dermatologiczne i leki różne, w pozycji 64
dotyczącej „Sudocrem 125 g, krem” dopuszcza możliwość zaoferowania kremu ochronno-regenerującego o
nazwie handlowej Zudolan 150g (dawniej Sudolan) – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania, producenta
……………? W załączniku opis produktu i jego najważniejsze cechy. Pozwoli to naszej firmie złożyć -poprzez
współpracujące z nami hurtownie- konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala
oferty, spośród większej liczby Wykonawców.

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza

Ad. Pyt. 32 – Pakiet Nr 13, poz. 1, 2
Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta zamawiający wymaga dodatkowo, aby gąbki hemostatyczne były
również elastyczne i niełamiące się, wchłaniające się od 4 do 6 tygodni, czas upłynnienia w ciągu 2 do 5 dni od
nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, szczelnie przylegające i łączące się z krwawiącą tkanką zachowując
swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 33 – Pakiet Nr 13, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 70 mm x 50 mm x 10 mm. Tak mała różnica nie wpływa na
jakość ani użytkowanie produktu.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
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Ad. Pyt. 34 – Pakiet Nr 13, poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 70 mm x 50 mm x 1 mm. Tak mała różnica nie wpływa na
jakość ani użytkowanie produktu.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 35 – Pakiet Nr 13, poz. 3, 4
Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby celuloza utleniona charakteryzowała się wartością pH maksymalnie
do 2,8? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do
szerokiego spektrum bakterii m.in. MRSA, MRSE, VRE, PRSP, E.Coli. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn
utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 36 – Pakiet Nr 13, poz. 4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 50 x 75 mm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani
użytkowanie produktu.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 37 – Pakiet Nr 13, poz. 5
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm
do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 38 dotyczące umowy § 1 ust. 2; § 6 ust. 12
Prosimy o wydłużenie terminu dostawy oraz uzupełnienia braków i wymiany towaru na wolny od wad do 3-5 dni.
Termin 24 godzin jest trudny do dochowania z uwagi na różną dostępność towaru oraz charakter procedur
reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności.
Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle
obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o
świadczenie niemożliwe jest nieważna).
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 39
Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 dopuści lek Cefazolin-MIP 2g z jednoczesnym przeliczeniem ilości?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 40
Czy w pozycji 7 i 8 pakietu nr 2 wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych wielkościach
opakowań tj.- proponujemy opakowanie x 112 tabl. zamiast x 56 tabl.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 41
Prosimy określić jak należy przeliczyć zamawiane ilości jeżeli oferujemy inne wielkości opakowań i otrzymujemy
liczby ułamkowe; zaokrąglać do pełnych opakowań czy zachować dwa miejsca po przecinku?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie wielkości opakowania do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. Pyt. 42
Do §1 ust.3 projektu umowy. Ze względu na niejednoznaczny zapis prosimy o wskazanie okoliczności
szczególnie uzasadnionych przypadków wraz z określeniem czasu na dostawy.
Odpowiedź
W sytuacjach zagrożenia życia ( na ratunek ), do 12-stu godzin od zamówienia
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Ad. Pyt. 43
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 pozycji itp.
Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy
będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust.1 umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w
umowie? 3. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości
dostarczenia zamiennika produktu farmaceutycznego 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 §2 ust.3) projektu umowy?

Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Ad. Pyt. 44
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu §4 ust.4 projektu umowy ze względu na fakt, że informacje
o zmianach cen urzędowych leków są powszechnie dostępne i publikowane przez Ministra Zdrowia w
Dziennikach Urzędowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 45
Do §6 ust.2 projektu umowy. Czy w związku z niezbędnymi procedurami związanymi z realizacją przepisów
ustawy Prawo farmaceutyczne Zamawiający wyrazi zgodę na załatwienie reklamacji jakościowej do 48 godzin?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 46
Do treści §7 ust.2 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
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 47
Do treści §7 ust.3 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
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 48
Do §9 ust.1 pkt a) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary
umownej za odstąpienie od umowy w wymiarze 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu
umowy?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 49
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu zamieszczonego w par.10 wzoru umowy, z uwagi na fakt, że w art. 10
ust.1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ustawodawca przewidział uprawnienie wierzyciela
do domagania się rekompensaty w wysokości 40E jako zryczałtowanego odszkodowania, niezależnego od
faktycznie poniesionych kosztów? Zgodnie z art. 13 ustawy o terminach zapłaty (…), postanowienia umów
wyłączające lub ograniczające uprawnienie wierzyciela, o którym mowa w art. 10 są nieważne, stąd w/w zapis
umowny będzie obarczony sankcją nieważności.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
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Ad. Pyt. 50 – Pakiet Nr 7, poz. 61
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 7, pozycji 61 (Wapno), ponieważ jest wyrobem
medycznym, a nie jest lekiem, co pozwoli również na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 51
W przypadku zgody na wydzielenie wapna do osobnego pakietu czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z
wymogu posiadania koncesji lub zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej dla pakietu z wapnem?
Wapno jest wyrobem medycznym, do jego dystrybucji nie jest wymagane prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
Zamawiający ogranicza w ten sposób możliwość wzięcia udziału w postępowaniu wykonawcom nie posiadającym
statusu hurtowni farmaceutycznej.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 52
W przypadku zgody na wydzielenie wapna do osobnego pakietu czy Zamawiający uzna za wystarczające, jeśli
Wykonawca składający ofertę na wapno wykaże się min. 1 dostawą wyrobów medycznych o wartości min.
30 000,00 zł brutto lub 1 dostawą wapna sodowanego o wartości min. 8 000,00 zł brutto? Wapno sodowane,
będące wyrobem medycznym nie zaś lekiem, niezasadne byłoby tu zatem oczekiwanie wykazania
zrealizowanych dostaw na leki.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 53
W przypadku zgody na wydzielenie wapna do osobnego pakietu czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie
terminu dostawy dla wapna do 3 dni roboczych?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 54
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 13 poz. 1 Sterylna, wchłanialna żelatynowa gąbka
hemostatyczna (opakowanie podwójne, wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie papierowo - foliowe typu "blister
pack" ), 80x50x10mm oraz poz. 2 Sterylna, wchłanialna żelatynowa gąbka hemostatyczna ( opakowanie
podwójne, wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie papierowo - foliowe typu "blister pack"), 80x50x1 mm i utworzy
z nich oddzielny pakiet, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów a co za tym idzie
uzyskanie niższej cenowo oferty?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 55 – Pakiet Nr 13, poz. 3, 4
Czy Zamawiający ma na myśli 100% regenerowaną utlenioną celulozę?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 56 – Pakiet Nr 13, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści celulozę 50x75 mm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 57 – Pakiet Nr 13, poz. 5
Czy Zamawiający wydzieli pozycję 5 i utworzy z niej odrębne zadanie?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
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Ad. Pyt. 58
Czy w pakiecie 6 pozycja 49 (Sevoflurane Baxter 250 ml x 6 butelek – 36 butelek) Zamawiający dopuści produkt
Sevorane firmy ……..w butelce (innej niż szklana) z fabrycznie zamontowanym adapterem, niezbędnym do
napełniania parownika? Taki gotowy produkt do użycia nie wymaga nakręcania dodatkowych złączek i zapewnia
bezpieczne napełnianie parownika bez narażenia personelu bloku operacyjnego i pacjenta na ekspozycję anestetykiem.
Dodatkowo wraz z produktem, firma …….. zapewnia parowniki na każdy aparat do znieczulenia i bezpłatny ich serwis.
Dopuszczenie drugiego producenta sevoflurane firmy ……gwarantuje Państwu działanie zgodnie z regulacjami prawnymi
o zamówieniach publicznych art. 29 ust 2,3 z dnia 29.01.2004r., a tym samym możliwość uzyskania niższej ceny wynikające
z konkurencji cenowej oferentów.

Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Ad. Pyt. 59
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 10 produktu leczniczego pakowanego po
10 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 60
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 17 produktu leczniczego pakowanego po
10 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 61
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 18 produktu leczniczego pakowanego po
10 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 62
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 19 produktu leczniczego pakowanego po
10 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 63
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 20 produktu leczniczego pakowanego po
10 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 64
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 22 produktu leczniczego pakowanego po
10 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 65
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 30 produktu leczniczego pakowanego po
10 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 66
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 83 produktu leczniczego Voluven 6% - 6%
Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszonego w NaCl 0,9% 500ml?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
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Ad. Pyt. 67
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 84 produktu leczniczego Voluven 10% 10% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszonego w NaCl 0,9% 500ml?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 68
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 w pozycji 24 produktu leczniczego pakowanego po
10 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 69
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 6 pozycja 41, aby w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego Propofol
znajdowały się dokładne dane/ zalecenia dotyczące podawania produktu leczniczego w czasie wprowadzania i
podtrzymania znieczulenia ogólnego prowadzonego za pomocą systemu TCI co jest istotne z punktu widzenia
zachowania zasad bezpieczeństwa klinicznego pacjentów?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 70
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 w pozycji 16 diety w opakowaniu typu worek
EasyBag? Opisana dieta nie występuje w butelce.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 71
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 w pozycji 20 diety w opakowaniu typu worek
EasyBag? Opisana dieta nie występuje w butelce.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 72
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 22 preparatu Purisole SM roztwór
sorbitolu i mannitolu, przejrzysty szybko eliminowany z organizmu pozwalający na bezpieczne wykonywanie
zabiegów endoskopowych pęcherza moczowego stosowany w tych samych wskazaniach co Glicyna?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 73
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 49 diety Diben 1,5 kcal HP w opakowaniu
EasyBag 500 ml z przeliczeniem ilości opakowań? Jest to kompletna dieta wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml),
bogatoresztkowa, przeznaczona do żywienia dojelitowego przez zgłębnik, bogata w białko (20 en%) oraz
jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA). Zmodyfikowana pod względem zawartości węglowodanów w celu
lepszej kontroli poziomu glukozy we krwi w przypadku cukrzycy, zaburzeń tolerancji glukozy czy
insulinooporności.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 74
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 57 diety Survimed OPD w opakowaniu
worek EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml),
bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko
(krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość,
51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafranowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml), węglowodany:
maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o
osmolarności 300 mosmol/l?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
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Ad. Pyt. 75
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 w pozycji 3 produktu leczniczego pakowanego po
10 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 76
Uprzejmie proszę o zgodę na wydzielenie z pakietu 14 pozycji 1, co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych
cenowo wielu Wykonawcom.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Z poważaniem
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Świdniku
lek. med. Jacek Kamiński
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