
Śrem, dnia  06.03.2018r

                                              
Dot. Nr sprawy: ZP/ 5/PN/17

Udzielenie odpowiedzi
do specyfikacji

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 , 
poz.1579 z póź. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego (nr sprawy:ZP/ 5/PN/18) na  dostawę leków dla Szpitala Powiatowe  im. Tadeusza Malińskiego 
w Śremie Sp. z o.o.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w Pakiet 27, poz. 6 (Marcaine sp heavy 5mg/ml x 5 x4ml) wymaga zaoferowania produktu 
pakowanego w jałowe blistry?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 26 pozycji od 1 do 5 i utworzenie odrębnego pakietu?
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wymaga aby  cefuroksym w pakiecie 26  pozycja 2 i 3 posiadał wszystkie drogi podania 
domięśniowo, dożylnie i do infuzji zgodnie z chpl produktu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. możliwość  podania leku ale nie wymaga. 
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wymaga aby produkt Pyralgin w pakiecie 19 pozycja 4 i 5 można było mieszać z Poltram 50 i 
Poltram 100, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. możliwość  mieszania  produktów ale nie wymaga. 

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wymaga aby produkt Pyralgin w pakiecie 32 pozycja 7 i 8 można było mieszać z Poltram 50 i 
Poltram 100, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. możliwość  mieszania produktu ale nie wymaga. 

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający wymaga  aby w pakiecie 19 pozycja 38 i 39 istniała możliwość łączenia w jednej strzykawce 
Poltramu z Pyralginą zgodnie z Chlp produktu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. możliwość  łączenia  leku ale nie wymaga. 

Pytanie nr 7
Czy zamawiający wymaga aby midazolam w pakiecie 19 pozycja 18, 19 i 20 posiadał w swoim składzie edetynian 
sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów 
interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający  wymaga, aby w pakiecie 19  pozycja 18 i 19 midazolam miał zarejestrowaną możliwość 
mieszania w jednej strzykawce z produktem Morphini Sulfas WZF?



Odpowiedź:
Nie  wymaga ale dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 9
„Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 Sevofluran (Sojourn) z bezpiecznym dla pacjentów i personelu 
medycznego systemem napełniania parowników (tj konektora wielokrotnego użytku; konektor nakręcony na 
butelkę, stanowi szczelny bezpośredni system napełniania parownika umożliwiający bezpieczne uzupełnianie 
parowników)? 
Jednocześnie przypominamy, że regulacje prawa o zamówieniach publicznych art 29 ust 2,3 z dnia 29.01.2004r 
zawierają wyraźne wskazanie jak powinien wyglądać opis przedmiotu zamówienia zapewniający uczciwą 
konkurencję wykonawców. Zawarty w SIWZ opis przedmiotu zamówienia („…szczelny bezpośredni system 
napełniania parownika typu Quik - Fil Mark II bez dodatkowych elementów łączących butelkę z parownikiem”) 
łamie tę zasadę wskazując wyraźnie jednego producenta firmę Abbvie i jej produkt Sevorane.
Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie umożliwi przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów, 
gwarantująca Państwu otrzymanie korzystniejszej oferty cenowej, co w konsekwencji przełoży się na oszczędności 
finansowe Szpitala”
 Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Zamawiający  w  pkt.3  ppkt  8  SIWZ  informuje,że   jeżeli  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  -  określonym  w 
Załączniku nr 1.1 - znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent, norma czy pochodzenie, należy przyjąć, że  
Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie 
gorszych niż te, podane pod pojęciem typu.   

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki, kapsułki twarde lub drażetki?
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki, kapsułki twarde lub drażetki?
zamiast kapsułek-kapsułki twarde, tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
Zamiast: (tabletek, tabletek powlekanych  lub kapsułek) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. lub 
kapsułki) -  o zmodyfikowanym uwalnianiu? 
 (Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.)
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 11
proszę o informację, czy jeśli ogólna ilość sztuk nie jest podzielna przez wielkość opakowania, czy Zamawiający 
dopuszcza: wycenę preparatów uwzględniając przeliczenia ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku czy 
też wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę ?
Odpowiedź:
W górę do pełnego opakowania.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie . 
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 13
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 39. W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do 
odrębnego pakietu.
Odpowiedź:
Proszę wycenić po starej cenie.
Pytanie nr 14
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 46. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Jest to preparat sprowadzany w 
ramach jednorazowego pozwolenia MZ i są problemy z jego dostępnością.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 15
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 51. Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetas EVER Pharma,0,2mg/ml; 
5ml,rozt.d/wst,5f ?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 16
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 78. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu oznakowanego w języku 
angielskim?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 17
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 99. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu 
Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 
0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia 



produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne 
przeprowadzenie infuzji dożylnej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza taką właściwość.
Pytanie nr 18
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 107. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu 
Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 
0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia 
produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne 
przeprowadzenie infuzji dożylnej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza taką właściwość.
Pytanie nr 19
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 7 Kabramazepina 400 mg x 30 tabl – lek dostępny tylko w postaci tabletek o 
przedłużonym działaniu , czy Zamawiający dopuści wycenę takiego preparatu ?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 20
Dotyczy pakietu nr 2 poz.  12 Carbio  medicinalis 0,3 g – zakończona produkcja leku w tej dawce  czy 
Zamawiający dopuści wycenę preparatu w dawce 200 mg ?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 21
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 43  Verapamil 240  – lek dostępny tylko w postaci tabletek o przedłużonym działaniu , 
czy Zamawiający dopuści wycenę takiego preparatu ?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 22
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 73 Bebilon 1 płyn z Pronutrą 90 ml op. – 10 – zarejestrowane opakowanie handlowe to 
Bebilon 1 z Pronutrą 90 m x 24 szt czy Zamawiający oczekuje wyceny 10 opakowań handlowych x 24 szt. ?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 23
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 74 Bebilon comfort Proexpert – prosimy o informację czy należy wycenić Bebilon 
Comfort ProExpert I czy II ?
Odpowiedź:
Należy wycenić Bebilon Comfort ProExpert I
Pytanie nr 24
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 124. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu ProbioDr. Pozwoli to na złożenie 
korzystniejszej oferty
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 25
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 199 Nasen – prosimy o podanie jakie opakowanie należy uwzględnić przy wycenie . Lek 
występuje w opakowaniu po 10 tabletek. 20 tabletek , 30 tabletek a Zamawiający oczekuje wyceny 100 op. 
Odpowiedź:
Należy wycenić 100 opakowań po 10 tab.
Pytanie nr 26
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 203 Hemofer F prolongatum – zakończona produkcja – czy Zamawiający oczekuje 
wyceny leku Femofer Prolongarum 105 Fe 2+ ?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 27
Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści  wycenę 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:
Tak
Pytanie nr 28
Dotyczy pakietu nr 9 poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie i wycenę opakowania a 400g?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 29
Dotyczy pakietu nr 9 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego ZinoDr 250g z 
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź:
Tak



Pytanie nr 30
Dotyczy pakietu nr 9 poz. 19 Mupirocin maść – prosimy o podanie wielkości opakowania do wyceny 
Odpowiedź:
Wielkość opakowania - 15 gram
Pytanie nr 31 Dotyczy pakietu nr 9 poz. 21. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu
 równoważnego ZinoDr 250g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 32
Dotyczy pakietu nr 9 poz. 25 Hydrocortisone acetate + Oxytetracycline maść – prosimy o określenie wielkości 
opakowania do wyceny 
Odpowiedź:
Wielkość opakowania - 10 gram
Pytanie nr 33
Dotyczy pakietu nr 9 poz. 53 Hydroxyzin syr – prosimy o podanie wielkości opakowania do wyceny 
Odpowiedź:
Wielkość opakowania  -  125 gram
Pytanie nr 34
Dotyczy pakietu nr 9 poz. 60 i 61 Klabax zawiesina – prosimy o podanie wielkości opakowania do wyceny 
Odpowiedź:
Wielkość opakowania -  60 ml
Pytanie nr 35
Dotyczy pakietu nr 11 poz. 4

4 Obiadek smakowite brokuły z królikiem i 
ryżem 12x190g, po 8 miesiącu

op 100

               Czy Zamawiający oczekuj wyceny 100 op . po 190 g czy 1200 op. po 190 g
Odpowiedź:
Zamawiający  wymaga wyceny 120 szt po 190 g.
Pytanie nr 36 Dotyczy pakietu nr 11 poz. 6 

6 Kleik ryżowy 10x160g, po 4 miesiącu op 10

Czy Zamawiający oczekuje wyceny 10 op. po 160 g czy 100 op. po 160 g 

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wyceny 100szt po 160 g

Pytanie nr 37 Dotyczy pakietu nr 11 poz. 7

7 Kasza ryżowa jabłko, gruszka 8x180g, 
po 6 miesiącu op 10

Czy Zamawiający oczekuje wyceny 10 op. po 180 g czy 80 op. po 180 g
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wyceny 80 szt po 180 g

Pytanie nr 38 Dotyczy pakietu nr 11 poz. 8 
8 Kaszka mleczno - ryżowo - kukurydziana 

banan, jabłko 8x230g, po 9 miesiącach
op 10

Czy Zamawiający oczekuje wyceny 10 op. x 230 g czy 80 op. x 230 g
Zamawiający wymaga wyceny 80 szt po 230 g
Odpowiedź:

Pytanie nr 39,Dotyczy pakietu nr 11 poz. 9

9 Zupka jarzynowa z cielęciną 12x190g, 
po 5 miesiącach op 10

Czy Zamawiający oczekuje wyceny 10 op. po 190 g czy 120 op. x 190 g
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wyceny 120szt po 190 g.



Pytanie nr 40,Dotyczy pakietu nr 23 poz. Dalteparyna 7500 – prosimy o wyjaśnienie jaka ilość należy wycenić 
Czy 2500 szt. czy 5 op. x 10 szt. ?
Odpowiedź:
Należy wycenić 5 op. x 10 szt.

Pytanie nr 41,Dotyczy pakietu nr 14 poz. 15. 
Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Glyceroli 85%. (producent zmienił opakowanie z 86% na 85%)
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww.p reparat.

Pytanie nr 42,Dotyczy pakietu nr 26 poz. 32 Diazepam 5 mg/ml op. 60 – prosimy o podanie czy należy wycenić 
op. x 5 amp czy x 50 amp ?
Odpowiedź:
Należy wycenić 60 op x 50 amp

Pytanie nr 43
Dotyczy Pakietu nr 28 poz. 35 Finesteridum 5 mg – prosimy o podanie wielkości opakowania do wyceny .
Odpowiedź:
Wielkość opakowania - 30 tabl.
Pytanie nr 44, Dotyczy pakietu nr 28 poz. 40 Hydroxyzinum 20 mg – brak na rynku leku w dawce 20 mg . Czy 
Zamawiający miał na myśli dawkę  250 mg ?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie nr 45
Dotyczy pakietu nr 29  dotyczy poz. 1,2,3,4,5,6 – brak gramatury mlek, prosimy o ich podanie
Odpowiedź:
Gramatura mleka:
Poz.1 – 350 gra
Poz.2 – 350 gram
Poz.3 – 350 gram
Poz.4 – 350 gram
Poz. 5- 800 gram
Poz.6 – 800 gram
Pytanie nr 46
Dotyczy pakietu nr 31 poz. 4 Omnipaque 350 mg x 50 ml; 10 butelek – prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić 
200 szt. czy 15 op. x 10 butelek 
Odpowiedź:
Należy wycenić 15 op. x 10 butelek 

Pytanie nr 47,Dotyczy pakietu nr 31 poz. 9 i 11 Belaoc ZOK 25 – czy należy dwa razy wycenić tą samą 
dawkę  ??
Odpowiedź:
W poz.11 należy  wycenić 100mg.

Pytanie nr 48,Dotyczy pakietu nr 31 poz. 12 Gąbka garamycynowa – prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić 
5 op czy 1 op. ?
Odpowiedź:
Należy wycenić 5 opakowań.

Pytanie nr 49 ,Dotyczy pakietu nr 31 poz. 15 Tienam – prosimy o wyjaśnienie jaką ilość opakowań należy 
wycenić 5 op. czy 2 op. ?
Odpowiedź:
Należy wycenić 2 opakowania.

Pytanie nr 50,Dotyczy pakietu nr 31 poz. 15. (1.) 
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt 
Imipenem Cilastatin posiadał stabilność  po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne 
przeprowadzenie  infuzji dożylnej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu 
Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość  przygotowania roztworu do infuzji z 
wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszczamy  ww. produkt ale nie wymaga.

Pytanie nr 51,Dotyczy pakietu nr 31 poz. 16 Heparin x 10 amp. – prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić 200 
amp. czy 15 op. x 10 amp. 
Odpowiedź:
 Należy wycenić 15 op. x 10 amp. 



Pytanie nr 52,Dotyczy pakietu nr 32 poz. 2 Monover 500mg/5 ml – prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić 
100 fiolek czy 15 op. x 5 fiolek ?
Odpowiedź:
Należy wycenić 15 op. x 5 fiolek ?
Pytanie nr 53,Dotyczy pakietu nr 32 poz. 3 Bupivacaine Grindex x 5 amp  - prosimy o wyjaśnienie czy należy 
wycenić 40 amp – czy 5 op. x 5 amp 
Odpowiedź:
 Należy wycenić 5 op. x 5 amp 
Pytanie nr 54,Dotyczy pakietu nr 32 poz. 4 Bupivacaine spinal Grindex x 5 amp – prosimy o wyjaśnienie czy 
należy wycenić 50 amp – czy 5 op. x 5 amp ?
Odpowiedź:
Należy wycenić 5 op. x 5 amp.
Pytanie nr 55,Dotyczy pakietu nr 34 poz. 1 i 2 czy w obu pozycjach należy wycenić taką samą dawkę  leku ?
Odpowiedź:
W pozycji nr 2  należy wycenić 100 mg.
Pytanie nr 56
Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku w pak. nr 1 poz. 90-92 pochodziły od jednego producenta? 
Takie rozwiązanie pozwoli szybko reagować w przypadku działań niepożądanych wynikających z interakcji z 
innymi lekami i schorzeniami towarzyszącymi.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 57
Czy Zamawiający wymaga, aby lek w pak. nr 1 poz. 90-92 był zarejestrowany we wskazaniu:  
A. choroby układu nerwowego w tym: 
-  zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego, 
-  ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym:  RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu  w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 58
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 32 produktu leczniczego w butelce 
polietylenowej z dwoma portami?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie nr 59
Czy Zamawiający miał na myśli w pakiecie 16 poz. 96 zestaw witamin rozpuszczalnych 
w wodzie(Soluvit N) i tłuszczach(Vitalipid N Adult), do infuzji, konfekcjonowanych osobno? 
Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. 
W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu 
tychże witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%.
Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną 
w standardach żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. 
Są to jedyne witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach, które również mogą być stosowane u wcześniaków i 
noworodków oraz dzieci poniżej 11-go roku życia.
Odpowiedź:
W pakiecie 16 nie ma poz. 96.

Pytanie nr 60
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 99 i 107 produktu leczniczego (meropenem) 
we fiolce, gdyż tylko taki rodzaj opakowania występuje na rynku?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie nr 61
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 w poz. 1 worek do żywienia pozajelitowego trzykomorowy zawierający 
glukozę 187 g, aminokwasy 75 g, tłuszcze MCT/LCT , oliwę 
z oliwek, OMEGA 3 w ilości 8,4 g, elektrolity i fosforany o zawartości azotu nie mniejszej niż 10 g, poj.1477 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. worek do żywienia pozajelitowego.

Pytanie nr 62
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 w poz. 2 worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego zawierający 
glukozę 125 g, aminokwasy 50 g, tłuszcze MCT/LCT, oliwę 
z oliwek i OMEGA 3 w ilości 5,6 g, elektrolity i fosforany o zawartości azotu nie mniej niż 8 g o poj. 986 ml?



Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. worek do żywienia pozajelitowego.
Pytanie nr 63
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 w poz. 3 worek trzykomorowy Kabiven Peripheral 1440 ml ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. worek .
Pytanie nr 64
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 w poz. 4 worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego z możliwością 
podania do żył obwodowych zawierający glukozę 130 g, aminokwasy 45 g, tłuszcze LCT, elektrolity i fosforany o 
zawartości azotu nie mniejszej niż 7,2 g, o poj.1920 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. worek do żywienia pozajelitowego.
Pytanie nr 65
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 w poz. 6  worek dwukomorowy zawierający aminokwasy 50 g, glukozę 
200 g i elektrolity o zawartości azotu nie mniejszej niż 8 g, 1000 ml worek dwukomorowy Aminomix 1 Novum?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. worek .
Pytanie nr 66
Czy Zamawiający w pakiecie 7 w poz. 7 dopuści worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego zawierający 
glukozę 100 g, aminokwasy 34 g, tłuszcze  LCT, elektrolity 
i fosforany o zawartości azotu nie mniejszej niż 5,4 g, poj.1026 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. worek do żywienia pozajelitowego.
Pytanie nr 67
Czy Zamawiający wydzieli z pakiecie 7 poz. 5,8,9,10 w celu stworzenia możliwości złożenia konkurencyjnej oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający wydziela z Pakietu nr 7 poz.5,8,9,10 i tworzy nowy pakiet nr 7A. Poz mianie pakiet nr 7 i pakiet Nr 
7A przedstawia zal. 1.3
Pytanie nr 68
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 1 diety Fresubin Protein Energy Drink 200ml, 
smak poziomkowy - dieta bogatobiałkowa, wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), ubogoresztkowa, zawierająca białko 
mleka(10g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy)(6,7g/100ml), węglowodany (maltodekstyny, 
cukier trzcinowy) (12,4g/100ml), błonnik (kakao)(0,5g/100ml) o osmolarności 390 mosmol/l?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 69
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz.2  diety Fresubin YOcreme w kubeczku 125 g, 
smak biszkoptowy - kompletna dieta wysokoenergetyczna (1,5 kcal/g), wysokobiałkowa (20% energii), o 
wysokiej zawartości wapnia, w postaci półstałej, przeznaczona do żywienia drogą doustną. Zawiera śladowe ilości 
błonnika. Nie zawiera glutenu, w opakowaniach 125g?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 70
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 3  diety Fresubin Energy Drink Kompletna 
dieta wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), normobiałkowa (15% energii pochodzenia białkowego) przeznaczona do 
żywienia drogą doustną. Nie zawiera glutenu, klinicznie wolna od laktozy. Osmolarność do 405 mosmol/l, 
smakowa (smak: banan), w butelkach plastikowych o objętości 200 ml?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 71
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 4 diety Fresubin Original Fibre w opakowaniu 
EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa o wysokiej 
zawartości błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 g/100ml), zawierająca białko 
mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi 
EPA,DHA) (3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,0g/100ml) o osmolarności 285 mosmol/l?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 72
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 5 diety Fresubin HP Energy, w opakowaniu 
EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa 
zawierająca białko mleka(kazeina 
i serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)
(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(17,0g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l?
Odpowiedź:
Tak



Pytanie nr 73
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 6 diety Fresubin HP Energy, w opakowaniu 
EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa 
zawierająca białko mleka(kazeina 
i serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)
(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(17,0g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 74
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 7 diety  Survimed OPD w opakowaniu 
EasyBag 1000ml - 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 (<0,1 g) o 
osmolarności 300 mosmol/l?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 75
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 8 diety Diben 
w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), 
bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy zawierająca białko mleka(w tym 
kazeina)(4,65g/100ml) tłuszcze(wysoka zawartość tłuszczów, MUFA)(olej słonecznikowy, olej szafranowy, ω-3 
kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(4,6g/100ml) o niskiej zawartości węglowodanów (skrobia, fruktoza) 
(9,25g/100ml) błonnik(wysoka zawartość) (dekstryny tapioki, celuloza mikrokrystaliczna) (1,5g/100ml) o 
osmolarności 345 mosmol/l?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 76
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 9 diety Reconvan 
w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), 
bezresztkowa, dla krytycznie chorych zawierająca białko (wysoka zawartość białka, glutaminy i argininy): mleko 
(kazeina, hydrolizat białka pszenicy)(5,5g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość EPA i DHA z oleju rybiego, 58% 
MCT): olej rybi (EPA, DHA), olej szafranowy, olej lniany, MCT(3,3g/100ml), węglowodany: 
maltodekstryny(12g/100ml) o osmolarności 270 mosmol/l?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 77
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 10 diety Fresubin Original w opakowaniu 
EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca 
białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej 
rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 78
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 11 diety Fresubin 1200 Complete w 
opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,2 kcal/ml) 
bogatoresztkowa zawierająca białko mleka (kazeina) (6,0g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, 
ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (4,1g/100ml) węglowodany(maltodekstryny)(14,0g/100ml) błonnik 
(dekstryny pszenicy, prebiotyk-inulina, celuloza mikrokrystaliczna) o osmolarności 345 mosmol/l?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 79
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 12 diety Fresubin Original w opakowaniu 
EasyBag 500 ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko 
mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi 
EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 80
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 13 diety Fresubin Protein Energy Drink 200ml, 
smak orzechowy - dieta bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko 
mleka(10g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy)(6,7g/100ml), węglowodany (maltodekstyny, 
cukier trzcinowy)(12,4g/100ml), o osmolarności 380 mosmol/l?
Odpowiedź:
Tak



Pytanie nr 81
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 14 diety Fresubin Protein Powder - Suplement 
białka - białko serwatki w proszku, zawierająca 87g/100g białka, tłuszcze 1g/100g, nie zawierająca błonnika, 
puszka 300 g, po odpowiednim przeliczeniu na gramy i zaokrągleniu do pełnych opakowań?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 82
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 15 diety Diben 1,5 kcal HP w opakowaniu 
EasyBag 1000ml - dieta wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), przeznaczona do żywienia dojelitowego przez zgłębnik, 
bogata w białko 7,5g/100ml (20 en%) oraz jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA 4,6/100ml) w ilości 120 
szt? Dieta zawiera błonnik (2,3 g/100 ml), MCT oraz EPA i DHA 0,23g/100ml pochodzące z oleju rybnego. 
Zmodyfikowana pod względem zawartości węglowodanów w celu lepszej kontroli poziomu glukozy we krwi. Nie 
zawiera glutenu, klinicznie wolna od laktozy, o niskiej zawartości sodu oraz cholesterolu.
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 83
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 16 diety Diben Drink 200ml - dieta 
wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy zawierająca białko mleka(kazeina)
(7,5g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, MCT, olej słonecznikowy, olej rybi EPA,DHA)(7,0g/100ml), węglowodany 
(skrobia, maltodekstyna, fruktoza)(13,1g/100ml), błonnik(dekstryny tapioki)(2,0g/100ml) o osmolarności 360 
mosmol/l, smak owoce leśne?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 84
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 17 diety Fresubin Original Fibre w opakowaniu 
EasyBag 500 ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa o wysokiej 
zawartości błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 g/100ml), zawierająca białko 
mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi 
EPA,DHA) (3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 285 mosmol/l?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 85
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 poz. 7,8 produkt leczniczy Cefepime pakowany po 
10 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 86
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 poz. 1-9, 15-20, 22, 24-28, 32 bezpiecznych 
opakowań typu flakon z dwoma portami różnej wielkości, niewymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem 
i zapewniającymi szczelne polaczenie z aparatem do przetoczeń i przyrządem z filtrem do pobierania płynów?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr  87
Uprzejmie proszę o zgodę na wydzielenie z pakiecie 16 poz. 11,12,20,29-31,35-38 
i utworzenie oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo wielu Wykonawcom.
Odpowiedź:
Zamawiający wydziela z Pakietu nr 16 poz. 11,12,20,29-31,35-38 i tworzy nowy pakiet nr 16A. Poz mianie pakiet 
nr 16 i pakiet Nr 16A przedstawia zal. 1.3
Pytanie nr  88
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 poz. 9 pierwiastków śladowych Addamel 10 ml x 
20 amp. z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr  89
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 poz. 13, 14 Natrium Chloratum 0,9% do 
przepłukiwania w opakowaniu Versylene w zakręcanej butelce?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr  90
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 w poz. 16-19 płynu wieloelektrolitowego Optilyte, 
spełniającego najnowsze Polskie Wytyczne Okołooperacyjnego Leczenia Płynami opracowane w ramach prac 
Sekcji Płynoterapii 
i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, według których należy: stosować 
zbilansowane roztwory krystaloidów zawierające w swoim składzie wszystkie jony w stosunku zbliżonym do 
zawartości w osoczu (zawartość jonu chloru poniżej 110mEq/l) oraz osmolarnorści w granicach 280-295mosm/l w 
butelce z dwoma różnymi portami?



Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 91
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 poz. 21 Volulyte 6% - Hydroxyetyloskrobia 
m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) o 
osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza, norma 280-300 mOsm/kg, w opakowaniu worek Freeflex 500ml?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr  92
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 poz. 22 Voluven 10% - 10% Hydroxyetyloskrobia 
m.cz.130/0,38-0,45 zawieszonego w NaCl 0,9% 500ml?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr  93
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 poz.23 produktu leczniczego Geloplasma – roztwór 
zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500ml 
w opakowaniu zbiorczym x 20 szt. z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 94
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 poz. 32 produktu leczniczego (Fluconazol) w 
opakowaniach zbiorczych po 10 szt. z przeliczeniem ilości opakowań? 
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr  95
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 poz. 33 i 34 produktu leczniczego (Paracetamol) w 
opakowaniu typu fiolka x 10 szt. z przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr  96
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 poz. 39 diety Fresubin Original w opakowaniu 
EasyBag 500 ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko 
mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi 
EPA,DHA) 
(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr  97
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 pozycja 40 diety Fresubin Hepa w opakowaniu 
EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatoresztkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml) stosowana w 
niewydolności wątroby zawierająca białko (wysoka zawartość aminokwasów rozgałęzionych, niska za¬wartość 
aminokwasów aromatycznych): soja, mleko (kazeina); amino-kwasy(4g/100ml), tłuszcze (22% MCT): MCT, olej 
sojowy, olej rzepakowy(4,7g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (17,9g/100ml), błonnik(polisacharydy soi)
(1,0g/100ml) o osmolarności 330 mosmol/l?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr  98
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 pozycja 19  produkt leczniczy kalium chloratum 15 
pakowany po 20 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr  99
Czy Zamawiający w pakiecie 18 poz. 19 wymaga, aby Wykonawcy zaoferowali ampułki Kalium Chloratum 15% w 
plastikowych nietłukących opakowaniach typu ampułki 
w systemie bezigłowym z końcówką luer lock pasujące do wszystkich typów strzykawek zarówno zwykłych jak i 
luer lock? Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowym zakłuciom personelu i jest zgodne z Dyrektywą Unijną nr 
2010/32/UE a ponadto nie ma konieczności korzystania z igieł co daje dodatkowe oszczędności dla szpitala.
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 100
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 pozycja 21  produkt leczniczy Sodium chloride 
0,9%, 10ml pakowany po 50 szt.?
Odpowiedź:
Tak



Pytanie nr  101
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 poz. 4 i 5 produktu leczniczego w opakowaniu 
zbiorczym po 10 szt. z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr  102
Uprzejmie proszę o zgodę na wydzielenie z pakiecie 19 poz. 4,5,10,11,12,37 i utworzenie oddzielnego pakietu co 
umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo wielu Wykonawcom. 
Odpowiedź:
Zamawiający wydziela z Pakietu nr 19 poz. 4,5,10,11,12,37 i tworzy nowy pakiet nr 19A. Poz mianie pakiet nr 19 i 
pakiet Nr 19A przedstawia zal. 1.3
Pytanie nr 103
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 32 poz. 7 i 8 produktu leczniczego w opakowaniu 
zbiorczym po 10 szt. z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 104
Uprzejmie proszę o zgodę na wydzielenie z pakietu 32 poz. 7 i 8 i utworzenie oddzielnego pakietu co umożliwi 
złożenie ofert konkurencyjnych cenowo wielu Wykonawcom?
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian
Pytanie nr 105
Czy Zamawiający miał na myśli w pakiecie 1 poz. 96 zestaw witamin rozpuszczalnych 
w wodzie(Soluvit N) i tłuszczach(Vitalipid N Adult), do infuzji, konfekcjonowanych osobno? 

Podczas  przygotowania  mieszaniny  żywieniowej  ampułka  witamin  rozpuszczalnych  
w  tłuszczach  służy  jako  rozpuszczalnik  liofilizatu  witamin  rozpuszczalnych  w  wodzie.  
W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu 
tychże witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%.

Preparat  Vitalipid  N  Adult  zawiera  dodatkowo  w  swoim  składzie  witaminę  K  zalecaną  
w standardach żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. 

Są to jedyne witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach, które również mogą być stosowane u 
wcześniaków i noworodków oraz dzieci poniżej 11-go roku życia.

Odpowiedź:

Zamawiający  miał na myśli 1/2 Soluvit N i 1/2 Vitalipid N A

Pytanie nr 106 

Czy Zamawiający dopuszcza  paski  testowe charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a)  Funkcja Auto-
coding;  b)  Automatyczne  wykrywanie  zbyt  małej  ilości  krwi  wprowadzonej  do  paska  wraz  z  wyświetleniem 
odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) 
Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili 
wprowadzenia  próbki  5s  i  wielkość  próbki  0,5  mikrolitra;  f)  zakres  hematokrytu  10-70%,  umożliwiający 
wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego 
paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 
miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45 C, przechowywanie do⁰  
30 C;  j)  podświetlany  ekran  glukometru;  k)  paski  posiadające  wszelkie  dopuszczenia  i  certyfikaty  aktualnie⁰  
wymagane zgodnie z polskim prawem

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 107
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu zużytego paska za 
pomocą przycisku, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo personelu, eliminując bezpośredni kontakt z krwią 
pacjentów przy każdym pomiarze glukozy?
Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza ww. paski
Pytanie nr 108
Czy Zamawiający wymaga aby oferowane paski testowe były wyrobem medycznym refundowanym?

Odpowiedź:

Tak
Pytanie nr 109 
Czy Zamawiający dopuści takie paski gdzie wprowadzenie próbki krwi na pasek po zbyt długim czasie oczekiwania 
od chwili wsunięcia paska do glukometru (nie podając jaki czas jest zbyt długi) może skutkować otrzymaniem 
nieprawidłowego wyniku pomiaru? 



Odpowiedź:
Tak

Pytanie nr 110
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów 
GlucoDr. auto, charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca 
konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z 
wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu 
glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego 
paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej 
części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych 
w ciągu 8 miesięcy; h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników 
zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 
1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.

Odpowiedź:

Tak
Pytanie nr  111
W związku z pojawiającym się tematem hematokrytu w postępowaniach dotyczących przetargów na dostawy 
pasków testowych, w których jeden z wykonawców zadaje pytanie, czy Zamawiający dopuści zakres hematokrytu 
zgodny z normą EN ISO 15197:2015, ale jednocześnie nie podaje zgodnie z faktami, że przedmiotowa norma 
takiego zakresu po prostu nie definiuje, uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania 
pasków testowych ze standardowym zakresem hematokrytu wynoszącym przynajmniej 20-60%"?
Odpowiedź:

Tak
Pytanie nr 112
Jak pokazują wyniki badań opublikowanych w międzynarodowej literaturze i pomiarów wykonanych w 
renomowanych ośrodkach badawczych, zakres hematokrytu rozpoczynający się od dolnej granicy 35% nie 
obejmuje w całości prawidłowych, fizjologicznych wartości HCT w takich grupach pacjentów jak niemowlęta, 
kobiety w ciąży i dzieci poniżej 6. roku życia, natomiast zakres od 30% nie obejmuje niemowląt. Zwracamy się za 
zapytaniem czy Zamawiający wymaga pasków testowych ze standardowym zakresem hematokrytu wynoszącym 
minimum 20-60%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza ww. paski

Pytanie nr 113
Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zasysających próbkę krwi o objętości poniżej 1 mikrolitra – prosimy 
o podanie maksymalnej wymaganej objętości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza ww. paski
Pytanie nr 114
Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, których zgodnie z instrukcją nie należy stosować jako 
jedynego instrumentu pomiarowego u pacjentów poważnie chorych (bez określenia co producent rozumie przez 
stwierdzenie „poważnie chorzy”)?

Odpowiedź:

Tak
Pytanie nr 115
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości 
dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), 
Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy 
bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §3 ust.5 i §7 ust.7 projektu umowy)? 
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 116

 Do §6 ust.2 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu 
cywilnego, ograniczającego prawo wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za 
dostarczone towary. 

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ



Pytanie nr 117

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, 
m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic 
zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b,  
1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z  §7 
ust.6 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje  bez zmian.
Ilość leków została określona z należytą starannością na podstawie aktualnych potrzeb 
Zamawiającego. Natomiast jakie będą faktyczne potrzeby jest to zależne od ilości pacjentów.

Pytanie nr 118 
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz 
„zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. 
zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do 
zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania? 

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 119

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego 
wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- weksla in blanco wraz z deklaracją;
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego
lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku 
ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? 
Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z 
potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, 
polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W 
razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej 
Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 
z późn. zm.).

    Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie  ze swojej strony  zabezpieczeń cywilnoprawnych  w w.w. 
postaciach i  również  informuje ,że nie zamierza  korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 
1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo 
upadłościowe (Dz.U.60.535

Pytanie nr 120
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności    
 reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie  
 reklamacji
 
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 121
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy 
w zakresie zapisów § 5 ust. 1 pkt. 1.1, 1.2:
 
1. Dostawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

1.1 za opóźnienie w dostawie zamówionej partii towaru w wysokości 0,1% wartości netto niezrealizowanej części 
zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień, przy czym wysokość kary umownej naliczonej z tego tytułu nie może 
przekroczyć 10% wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia netto Wykonawcy.  

1.2 za opóźnienie w załatwianiu reklamacji zamówionej partii towaru w wysokości 0,1% wartości netto 
reklamowanej części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień, przy czym wysokość kary umownej naliczonej z 
tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia netto 
Wykonawcy.



Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego -www.szpitalwsremie.pl
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