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Puszczykowo, dnia 19 października 2016 r.  

 

Szp.12/20/2/16 

 

 

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

Dostawa leków oraz innego asortymentu do Apteki Szpitalnej 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniach 5-14 października 2016 r. 

 
Dotyczy części 6 

Pytanie 1 

Czy zamawiający w Części nr 6 Sevoflurane zdaje sobie sprawę, że poprzez opis przedmiotu zamówienia: 

„Sevoflurane – lek w opakowaniach 250 ml w postaci płynu wziewny preparat ze szczelnym systemem napełniania, 

zapewniający bezpieczeństwo dla pacjenta i personelu, bez żadnych elementów łączących między parownikiem  

a opakowaniem. Butelka musi posiadać fabrycznie zamontowany adapter” wskazuje tylko na jednego producenta: 

Firmę Abbvie i jej produkt Sevorane, gdyż cechy opakowania produktu wymienione przez zamawiającego w SIWZ 

spełnia tylko ten jeden produkt? Opis ten narusza zasady uczciwej konkurencji wykonawców w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zapewne Zamawiający zgodzi się, że podstawą dobrze funkcjonującej placówki medycznej jest najkorzystniejsze jej 

finansowanie. Przepisy zamówień publicznych zawierają regulacje, które mają zapewniać uczciwą konkurencję. 

Przystąpienie do przetargu dwóch i więcej oferentów gwarantuje Państwu otrzymanie korzystniejszej oferty 

cenowej, co w konsekwencji przekłada się na oszczędności finansowe Szpitala. W związku z powyższym czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do Części nr 6 Sevoflurane – produktu Sevoflurane Baxter,  

w pojemniku ze szczelnym, bezpiecznym dla personelu medycznego system napełniania parowników „Draeger Fill”, 

równoważnego terapeutycznie z produktem Sevorane, wraz z bezpłatnym użyczeniem/dzierżawą kompatybilnych 

parowników w ilości wymaganej przez zamawiającego na cały okres trwania umowy dostawy preparatu? 

Uzasadniając nasze zapytanie o dopuszczenie do zaoferowania preparatu Sevoflurane Baxter 250ml, posiadającego 

identyczne wskazania jak produkt Sevorane, chcemy się powołać na pismo Draeger dotyczące systemu napełniania 

„Draeger Fill”: „Najnowsze badania wykazały, że pojemniki z systemem napełniania Drager Fill mogą być 

przechowywane z dokręconym adapterem. Nie jest obowiązkowe usuwanie adaptera z pojemnika z anestetykiem 

wziewnym. Z prawidłowo założonym adapterem pojemnik jest tak samo szczelny jak pojemnik z oryginalnym 

korkiem”
1
. 

Chcemy też podkreślić, że adapter Draeger Fill pozwala na szybkie i łatwe napełnienie parownika typu Draeger 

Vapor 2000 oraz nie pozostawia pojemności resztkowej w pojemniku z anestetykiem wziewnym
2
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[1]
 Dräger Medical AG & Co. KG, 23542 Lübeck, Drager Fill filling system, 2009 

2
 Dostępne na www.draeger.com 

Obecne określenie przedmiotu zamówienia nie daje możliwości zastosowania leków równoważnych, posiadających 

identyczne wskazania, co stanowi o naruszeniu generalnych zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców, określonych w art. 7 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, który 

obliguje Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia w oparciu o te właśnie 

zasady. Opis przedmiotu zamówienia dokonany przez Zamawiającego w przywołanym wyżej pakiecie narusza także 

art. 29 ust. 2, który nakazuje by nie opisywać go w taki sposób, który ograniczałby uczciwą konkurencję. 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie merytoryczne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w produktu a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Dotyczy części 13 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający w części Nr 13 poz. 1 (Esomeprazol/Polpharma Esomeprazole Polpharma 40 mg x 10 fiol.) 

wymaga, aby preparat esomeprazol proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (Esomeprazolum 

inj.) posiadał zarejestrowane wskazanie u dzieci młodzieży w wieku od 1 do 18 lat do hamowania wydzielania 

żołądkowego, gdy podanie doustne jest niemożliwe, w sytuacjach takich choroba refleksowa przełyku (GERD)u 

pacjentów z refleksowym zapaleniem przełyku z nadżerkami i (lub) ciężkimi objawami refluksu 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Dotyczy części 14 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający w części Nr 14 poz. 1 (Bupivacaine/Bupivacaine WZF Spinal 0,5% Heavy, 4ml, Roz.d/wst, 5amp 

POLFA WARSZAWA) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Dotyczy części 17 

Pytanie 4 

Czy w części nr 17 Zamawiający dopuści jako równoważny następujący wyrób medyczny : Materiał wiskoelastyczny 

kohezyjny o następujących parametrach: 1,4% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji; Masa 

cząsteczkowa: 1,1-2,0 x 10
6
 Da; Lepkość: 30 000 mPa•s; Objętość: 1,0 ml ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w produktu a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Dotyczy części 18 

Pytanie 5 

Czy w części nr 18. Zamawiający dopuści jako równoważny następujący wyrób medyczny: Preparat wiskoelastyczny 

IXIUM HCS firmy LCA S.A. – materiał wiskoelastyczny zawierający mieszaninę hialuronianu sodu o stężeniu 2,0 % 

oraz siarczanu chondroityny o stężeniu 2,0 %. O następującej charakterystyce: lepkość 40000 mPas (+/- 15000) (dla 

1sek. -1, 25º C, masa cząsteczkowa hialuronianu sodu ≥2800000 Daltonów, masa cząsteczkowa siarczanu 
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chondroityny ≥50000 Daltonów, osmolarność 370 mOsm (± 30 mOsm), pH : 7,4 (+/- 0,2)); szklana strzykawka 1,0 

ml w komplecie z kaniulą 25G? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w produktu a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający zgodzi się podzielić część nr 18. Na dwie oddzielne części, lub dopuści w części nr 18 składanie 

ofert na poszczególne pozycje? Uzasadnienie: Produkt wymieniony przez  Zamawiającego  w części nr 18 LP.1 – jest 

produktem leczniczym (lekiem okulistycznym) ; zaś produkt wymieniony w części nr 18. LP.2 , tak jak wszystkie 

dostępne na rynku okulistyczne materiały wiskoelastyczne – jest wyrobem medycznym. Umieszczenie tych 2 

produktów w jednej części może uniemożliwić złożenie oferty większości oferentów, którzy oferują wyłącznie 

wyroby medyczne i nie posiadają hurtowni farmaceutycznej i tym samym ograniczyć konkurencję. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Dotyczy Części nr 25 

Pytanie 7 

W związku z umieszczeniem przez Zamawiającego w SIWZ w części 25 poz. 22 nazwy własnej probiotyku będącej 

zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie 

zaoferowania równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. Będącego dietetycznym środkiem 

spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób 

dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych 

Lactobacillus rhamnosus (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) i Lactobacillus 

helveticus, w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, w opakowaniach x 20 lub x 60 kapsułek – po przeliczeniu 

kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 7 października zamieścił na stronie internetowej sprostowanie oraz nowy poprawiony 

Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

Dotyczy części 28  

Pytanie 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pakietu 28 pozycji 14. Od lat specjalizujemy się w produkcji  

i konfekcjonowaniu chemikaliów (formalina, aceton, ksylen, izopropanol, alkohol bezwodny i utrwalacze 

formalinowe) dla potrzeb pracowni histopatologicznych i chcielibyśmy mieć możliwość przedstawienia 

konkurencyjnej / korzystnej oferty dla Państwa na formaldehyd. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania koncesji w pozycji 14 Zgodnie z ustawą PZP(art.22ust.1.pkt.1) 

warunek szczegółowy – uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, t.j. prowadzenia 

hurtowni farmaceutycznej w zakresie dotyczącym oferty, na podstawie koncesji zezwolenia, licencji – dotyczy 

wykonawców o ile przepisy prawa nakładają taki obowiązek.  



 
 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                            

 
Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. D ąbrowskiego Spółka Akcyjna   

ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo 
telefon: (61) 89-84-000,  fax: (61) 81-33-262 

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 
KRS : 0000536731  

NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 
www.szpitalpuszczykowo.com.pl 

 

     
 
 

S
tr

o
n

a
4

 

Formaldehyd z pozycji 14 nie jest produktem leczniczym, lecz wyłącznie wyrobem medycznym podlegającym innym 

regulacjom niż produkty lecznicze (przepisy prawa nie nakładają w tym zakresie obowiązku posiadania uprawnień, 

t.j. koncesji czy licencji) wówczas nie ma obowiązku załączenia dokumentów, których prawo nie wymaga dla 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym formaldehydu . 

Odpowiedź: 

Zamawiający odstępuje od warunku posiadania koncesji na prowadzenie w hurtowni farmaceutycznej w Części 28 

poz. 14. 

 

Dotyczy części 33 

Pytanie 10 

Czy w części Nr 33 poz. 2 (Budesonidum/TEVA Refundowane NEBBUD zaw. d.neb. 0,5 mg/ml *20 amp. po 2 ml) 

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

kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Dotyczy części 40 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający w części Nr 40 poz. 1 (Meropenem/Synoptis Genoptim Meropenem Genoptim 1000mg *10 fiol. 

1000mg) wymaga, aby meropenem 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 lub podejrzewana jest o taki związek? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający w części Nr 40 poz. 1 (Meropenem/Synoptis Genoptim Meropenem Genoptim 1000mg *10 fiol. 

1000mg) wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Dotyczy części 43 

Pytanie 13 

Prosimy Zamawiającego o informację, czy przy zaoferowaniu produktu równoważnego - czyli produktu o tym 

samym zastosowaniu, ale o większej pojemności (w przypadku preparatów znieczulających – część 43 - zamiast 

10ml ampułkostrzykawki – 11ml i zamiast 5ml ampułkostrzykawki – 6ml.) Zamawiający dopuszcza przeliczenia 

zamawianych ilości? Czy należy wycenić zaoferowane wyroby w ilościach, jakich wymaga Zamawiający?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Dotyczy części 45 

Pytanie 14 

Zwracamy się o wydzielenie z pakietu nr 45 pozycji nr 3 (Fraxiparine 2850 j.m/0,3 ml x 10 amp.), co umożliwi 

przystąpienie do pakietu 45 dystrybutorowi producenta leków.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wydziela z Części nr 45 pozycję nr 3, tworząc oddzielną Część nr 94. 

 

Dotyczy części 46 

Pytanie 15 

W związku z wprowadzonymi przez producenta zmianami objętości diety z 200ml na 125 ml prosimy  

o dopuszczenie w pakiecie 46, pozycji 13 diety Nutridrink w opakowaniu 4x125 ml. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zmianę objętości diety z 200 ml na 125 ml. 

 

Dotyczy części 60 

Pytanie 16 

Czy w pozycji 18 Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej 

ampułki x 5ml skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany  

w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego o działaniu przeciwzakrzepowym oraz 

przeciwbakteryjnym. 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w produktu a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 17 

Czy w pozycji 18 Zamawiający dopuści produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w produktu a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 18 

Czy zamawiający w pozycji 18 dopuści produkt Citra-Flow™(cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci ampułko-

strzykawki x 5ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej 

czystości chemicznej nie powodujący refluksu krwi stosowany również do przepłukiwania cewnika o działaniu 

przeciwzakrzepowym i przeciwbakteryjnym potwierdzonym klinicznie. Nr kat.: 3854E1. Opakowanie zawiera 

pojedynczo pakowane ampułko-strzykawki w ilości 120 sztuk. Produkt w pełni aseptyczny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w produktu a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 19 

Czy zamawiający wydzieli pozycję 18 z zadania 60 i stworzy odrębny pakiet 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 20 

Czy zamawiający wymaga w pakiecie 60 pozycja 18 by bupivacainum spinal była roztworem hiperbarycznym? 

Odpowiedź: 

W Części 60 poz. 18 Zamawiający wymaga leku o nazwie międzynarodowej Heparinum. 

 

Dotyczy pakietu 63 

Pytanie 21 

Czy zamawiający w pozycji 1 dopuści wyrób medyczny o nazwie handlowej HEMOPATCH, hemostatyk 

uszczelniający wskazany do stosowania jako środek hemostatyczny oraz jako uszczelniacz podczas zabiegów 

chirurgicznych, w których kontrola krwawienia lub przecieku innych płynów ustrojowych lub przecieku powietrza 

za pomocą konwencjonalnych technik chirurgicznych jest nieskuteczna bądź niepraktyczna. Produkt może być 

również używany do zamknięcia uszkodzeń opony twardej powstałych w wyniku jej urazu, resekcji, retrakcji lub 

skurczenia się. Hemopatch to miękki,cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej 

skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetraskcynoimidylu eteru pentaerytrolowego glikolu polietylenowego 

który w kontakcie z krwią lub innymi płynami ustrojowymi tworzy hydrożel, który ułatwia przyleganie i uszczelnia 

powierzchnię tkanki, strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu 

brylantynowego. Hemopatch jest dostępny w rozmiarze 2,7 cm/2,7 cm 5szt. w opakowaniu – 8 opakowań 

(40sztuk) 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w produktu a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 22 

Czy zamawiający w pozycji 2 dopuści wyrób medyczny o nazwie handlowej HEMOPATCH, hemostatyk 

uszczelniający wskazany do stosowania jako środek hemostatyczny oraz jako uszczelniacz podczas zabiegów 

chirurgicznych, w których kontrola krwawienia lub przecieku innych płynów ustrojowych lub przecieku powietrza 

za pomocą konwencjonalnych technik chirurgicznych jest nieskuteczna bądź niepraktyczna. Produkt może być 

również używany do zamknięcia uszkodzeń opony twardej powstałych w wyniku jej urazu, resekcji, retrakcji lub 

skurczenia się. Hemopatch to miękki,cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej 

skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetraskcynoimidylu eteru pentaerytrolowego glikolu polietylenowego 

który w kontakcie z krwią lub innymi płynami ustrojowymi tworzy hydrożel, który ułatwia przyleganie i uszczelnia 

powierzchnię tkanki, strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu 

brylantynowego. Hemopatch jest dostępny w rozmiarze 4,5 cm x 4,5cm 3szt. w opakowaniu – 20 opakowań (60 

sztuk) 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w produktu a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 23 

Czy zamawiający w pozycji 3 dopuści wyrób medyczny o nazwie handlowej HEMOPATCH, hemostatyk 

uszczelniający wskazany do stosowania jako środek hemostatyczny oraz jako uszczelniacz podczas zabiegów 

chirurgicznych, w których kontrola krwawienia lub przecieku innych płynów ustrojowych lub przecieku powietrza 

za pomocą konwencjonalnych technik chirurgicznych jest nieskuteczna bądź niepraktyczna. Produkt może być 

również używany do zamknięcia uszkodzeń opony twardej powstałych w wyniku jej urazu, resekcji, retrakcji lub 

skurczenia się. Hemopatch to miękki,cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej 
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skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetraskcynoimidylu eteru pentaerytrolowego glikolu polietylenowego 

który w kontakcie z krwią lub innymi płynami ustrojowymi tworzy hydrożel, który ułatwia przyleganie i uszczelnia 

powierzchnię tkanki, strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu 

brylantynowego. Hemopatch jest dostępny w rozmiarze 4,5 cm x 9,0 cm 3szt. w opakowaniu – 16 opakowań (48 

sztuk) 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w produktu a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Dotyczy części 64 

Pytanie 24 

Czy w formularzu cenowym w Części nr 64 poz. 52 (Fortrans - Złożone preparaty lub preparat równoważny pod 

względem zastosowania) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Moviprep x 4 sasz. i po przeliczeniu 

zaoferowanie 168 opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w produktu. 

 

Pytanie 25 

Czy Zamawiający w pozycjach 53 i 54 dopuści do postępowania opatrunek Woundclot™ oparty na technologii siatki 

hemostatycznej otrzymanej w wyniku nieutleniającej reakcji chemicznej wykorzystującej celulozę do budowania 

zaawansowanych grup funkcyjnych stosowany na obfite krwawienia, który zapobiega dysocjacji w kontakcie  

z krwią, co wpływa na stabilność skrzepu nie wymagający mocnego ucisku i chroniący przed Stenozą. Zdolność do 

absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi. Pełna bio-przyswajalność w czasie nie 

dłuższym niż 7 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w produktu a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 26 

Czy Zamawiający w pozycjach 53 i 54 wyrazi zgodę na produkt pakowany w kartonie, który zawiera 20 saszetek 

(saszetka zawiera 2 opatrunki o wymiarach 5 cm x 5 cm) z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w produktu. 

 

Pytanie 27 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 53 i 54 z części 64 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 53 i 54 z części 64. 

 

 

Dotyczy części 67 

Pytanie 28 

Czy Zamawiający w części Nr 67 poz. 12 i 13 (Metoprolol 25 i 50 mg tabl. o przedłużonym działaniu) wymaga, aby 

preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie 

nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Pytanie 29 

W związku z zakończeniem produkcji preparatu o nazwie handlowej „Trilac” i brakiem występowania na rynku 

jakiegokolwiek leku o charakterystyce opisanej przez Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą  

o dopuszczenie w poz. 1 zaoferowania równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego 

dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do stosowania  

u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii 

probiotycznych Lactobacillus rhamnosus (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych badaniach 

klinicznych) i Lactobacillus helveticus, w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, w opakowaniach x 20 lub x 60 

kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 7 października zamieścił na stronie internetowej sprostowanie oraz nowy poprawiony 

Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie 30 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w Części nr 67 poz. 2 i w Części nr 79 poz. 25 zaoferowania 

preparatu o nazwie EnteroDr. będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia 

medycznego, zawierającym taką samą dawkę probiotycznych drożdżaków Saccharomyces boulardii (250 mg)  

i postać, mającym równoważne wskazania do stosowania w określonym wieku i konfekcjonowanym  

w opakowaniach x 20 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w produktu. 

 

Dotyczy Części nr 83 

Pytanie 31 

W związku z umieszczeniem przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych suplementów 

diety wraz z podaniem ich charakterystyki, Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie równoważnego zamiennika, tzn. 

preparatu będącego środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej 

przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103  

w aktywnym stężeniu 3 mld CFU/kapsułkę (stężenie bakterii wyższe niż w podanych suplementach diety, co 

zapewnia skuteczne działanie preparatu), oraz konfekcjonowanego w postaci kapsułek, w opakowaniach x 10 lub x 

30 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 7 października zamieścił na stronie internetowej sprostowanie oraz nowy poprawiony 

Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

Dotyczy SIWZ 

Pytanie 32 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapis w p. VIII.2 tj. posiadanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej produktów leczniczych, dotyczy wyłącznie wykonawców, którzy oferują przedmiot, który jest 

sklasyfikowany jako lek i nie dotyczy to wykonawców chcących zaoferować wyrób medyczny. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zapis w p. VIII 2 nie dotyczy Wykonawców chcących zaoferować wyrób medyczny. 

 
Dotyczy umowy 

Pytanie 33 

Czy Zamawiający w par. 2.7 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji ilościowych do 5 dni roboczych? Zgłoszona 

reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania 

wadliwej dostawy, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym 

czasie jest niemożliwe.  

Odpowiedź: 

Zmawiający nie wydłuży terminu rozpatrzenia reklamacji ilościowych do 5 dni roboczych, tym samym podtrzymuje 

zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 34 

Czy Zamawiający w par. 3.4 wykreśli wymóg wpisywania na fakturze daty umowy? Systemy fakturujące generują 

dokumenty o określonej treści i wpisywanie daty umowy musiałoby następować odręcznie, co zasadniczo nie jest 

możliwe w toku realizacji zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymogu wpisywania na fakturze daty umowy, tym samy 

podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 35 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 4.1.1 z 0,5% do wartości max. 0,2% oraz 

wykreśli frazę „jednak nie mniej, niż 50zł”? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w par. 4.1.1 frazy „jednak nie mniej, niż 50 zł”.  

 

Pytanie 36 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 4.1.2 z 0,5% do wartości max. 0,2% oraz 

wykreśli frazę „jednak nie mniej, niż 50zł”?? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w par. 4.1.2 frazy „jednak nie mniej, niż 50 zł”.  

 

Pytanie 37 

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 5.2.4? zawiera on instytucję nieznaną polskiemu prawu. Jeśli chodzić by tu 

miało o zajęcie np. ruchomości w toku egzekucji, to przecież sytuacja taka w niczym nie wpływa na realizację 

zobowiązań umownych i nie rodzi żadnych ryzyk po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez : 

1. dodanie następujących zapisów w Załączniku nr 3 do SWIZ, tj. w Projekcie umowy: 

- § 4 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:  
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1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 

1) za opóźnienie w realizacji poszczególnych dostaw w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za 

każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w realizacji reklamacji przedmiotu dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego 

asortymentu za każdy dzień opóźnienia. 

2. z Części nr 45 Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularza cenowego – wydziela się poz. 3 Nadroparinum calcium 

do nowo utworzonej Części nr 94. 

3. w rozdziale XII 1 SIWZ Zamawiający wprowadza wadium w Części 94 w wysokości 263,58 zł zmniejszając 

tym samym wysokość wadium Części 45 na kwotę 318,57 zł. 

 

Projekt umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) z wprowadzonymi zmianami został zamieszczony na stronie internetowej 

www.szpitalwpuszczykowie.com.pl  

 


