
Śrem, dnia 13.02. 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, Pakiet nr 19 poz.30 
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:
NIE 

Pytanie nr 2 , Pakiet Nr 19 poz.30
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
 Odpowiedź:
NIE

Pytanie nr 3, Pakiet Nr 36 poz,1,2,3 
Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści do  postępowania  produkt  Cytrynian sodu™ 1000 ml z 
przeliczeniem zamawianej ilości ( 1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1 g – 
cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): 
Na+ 1352 – Citrate3- 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią 
nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów 
antykoagulant do systemu pozaustrojowego?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie nr 4 ,Pakiet Nr 36 poz,1,2,3 
Czy Zamawiający w pozycji  1 i  2 dopuści   produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji  w Pre-
dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 
139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l  ) w opakowaniu 5000ml 
dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)? 
Odpowiedź:
NIE

Pytanie nr 5 ,dot.pakietu nr 20
W pakiecie dwukrotnie pojawiły się takie same leki tzn.:

Pozycja 12 – Procoralan 5 mg x 112 tabl. (Ivabradyna) – powtórzenie w pozycji 16
Pozycja 13 – Procoralan 7,5 mg x 112 tabl. (Ivabradyna) – powtórzenie w pozycji 17

Prosimy o weryfikację -  czy rzeczywiście  należy złożyć  ofertę na takie  same preparaty,  czy  może 
nastąpił błąd pisarski i Zamawiający miał na myśli zupełnie inny produkt?
Odpowiedź:
W związku z pomyłką i dwukrotnym wpisaniem leku :
Pozycja 12 – Procoralan 5 mg x 112 tabl. (Ivabradyna) – powtórzenie w pozycji 16
Pozycja 13 – Procoralan 7,5 mg x 112 tabl. (Ivabradyna) – powtórzenie w pozycji 17
zamawiający wykreśla w.w. lek z pozycji 16 i 17 i wpisuje nowe leki. Po zmianie pakiet nr 2 przedstawia 
załącznik 1.2.



Pytanie nr 6
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę 
na zaoferowanie w pakiecie  w pakiecie 18 pozycji  5 i  6 preparatu Mannitol  o stężeniu15% w 
opakowaniu typu worek, ponieważ: 

• Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie 
co Mannitol 20%
• Mannitol w postaci 15% roztworu jest produktem o stężeniu mniejszym od stężenia 
nasycenia,  co  pozwala  do  minimum  ograniczyć  ryzyko  występowania  krystalizacji  oraz 
związanej z tym procesem konieczności ponownego rozpuszczania kryształów spotykanej w 
praktyce klinicznej. Roztwór zawierający 15%   mannitolu nie będzie zawierał kryształów (w 
roztworze  będzie  obecny  mannitol  całkowicie  rozpuszczony  w wodzie),  kiedy  temperatura 
produktu wyniesie powyżej 16-17°C.
• Maniitol  15%  zwieksza  bezpieczeństwo  pacjentów,  ponieważ  zmniejsza  ryzyko 
krystalizacji,  pozwala  na  stosowanie  Mannitolu  w  każdej  chwili,  bez  konieczności 
wcześniejszego ogrzewania, zmniejsza koszty związane z podgrzewaniem 20% Mannitolu.
• Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji  
• Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania, oraz zapewnia 
łatwość zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka.

Odpowiedź:
NIE 

Pytanie  nr 7
Poniższe  pytanie  dotyczy  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  Pakiecie  2  poz.  23  w 
przedmiotowym postępowaniu:
Czy Zamawiający dopuści produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 40 tabl. – po przeliczeniu na 
odpowiednią ilość opakowań?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie nr 8
Kolejne  pytanie  dotyczy  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  Pakiecie  2  poz.  179  w 
przedmiotowym postępowaniu:
Czy Zamawiający dopuści  produkt zawierający 150 mg asparaginianu ornityny konfekcjonowany w 
opakowaniach x 40  tabl.,  po odpowiednim przeliczeniu  tabletek na ilość  opakowań i  zaokrągleniu 
uzyskanego wyniku w górę?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie nr 9
Kolejne  pytania  dotyczą  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  Pakiecie  2  poz.  123  w 
przedmiotowym postępowaniu:
 -   Uprzejmie prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie 

ProbioDr.  będącego  preparatem  złożonym  i  dietetycznym  środkiem  spożywczym  specjalnego 
przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, 
zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii 
probiotycznych  Lactobacillus  rhamnosus i  Lactobacillus  helveticus w  takim  samym  łącznym 
stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, takiej samej postaci i  w takim samym stosunku ilościowym jak 
produkt  wymieniony  w  SIWZ,  w  opakowaniach  x  60  kaps.  –  po  przeliczeniu  kapsułek  na 
odpowiednią ilość opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w.w. produkt

 -  Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  dopuszczenie  zaoferowania  spełniającego  te  same  cele 
zamiennika  o  nazwie  LactoDr.,  będącego  dietetycznym  środkiem  spożywczym  specjalnego 
przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep 
bakterii  probiotycznych  (działanie  potwierdzone  w  kilkuset  opublikowanych  w  literaturze 
światowej badaniach klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w wysoce aktywnym 
stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i 
osób dorosłych,  konfekcjonowanego w opakowaniach x  20  lub x 30 kaps.  –  po przeliczeniu 
kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w.w. produkt



Pytanie nr 10
Kolejne  pytanie  dotyczy  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  Pakiecie  2  poz.  70  w 
przedmiotowym postępowaniu:
Prosimy  o  dopuszczenie  spełniającego  te  same  cele  preparatu  o  nazwie  EnteroDr.,  będącego 

dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia  medycznego,  występującym w 
takiej samej postaci, zawierającym w swoim składzie identyczne stężenie probiotycznych drożdży 
Saccharomyces boulardii w kapsułce (250 mg), konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 kaps. – 
po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w 
górę.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w.w. produkt

Pytanie nr 11
Kolejne  pytania  dotyczą  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  Pakiecie  9  poz.  10  i  21  w 
przedmiotowym postępowaniu:
Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej 
zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik ZinoDr. o 
identycznym statusie  rejestracyjnym,  o  takiej  samej  zawartości  substancji  czynnych,  takiej  samej 
konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, takiej samej postaci i formie 
opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w.w. produkt.

Pytanie nr 12
Czy w pakiecie Nr 19 poz. 34, 35 i 36 (Benodil 125, 250 i 500 mg x 20 amp.) oraz w pakiecie Nr 28 
poz.  38  (BUDESONID  0,5  mg/ml  20  POJ)  Zamawiający  wymaga  produktu,   po  którego 
zastosowaniu  poprawa  stanu  klinicznego  może  nastąpić  już  w  ciągu  kilku  godzin  od 
rozpoczęcia leczenia?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w.w. produkt ale nie wymaga.

Pytanie nr  13
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 19 poz. 34, 35 i 36 (Benodil 125, 250 i 500 mg x 20 amp.) oraz w 
pakiecie Nr 28 poz. 38 (BUDESONID 0,5 mg/ml 20 POJ) 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 w.w. produkt ale nie wymaga.

Pytanie nr 14
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 19 poz. 34, 35 i 36 (Benodil 125, 250 i 500 mg x 20 amp.) oraz w 
pakiecie Nr 28 poz. 38 (BUDESONID 0,5 mg/ml 20 POJ)  dopuszcza wycenę leku, którego nie 
można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną? 

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w.w. produkt ale nie wymaga.

Pytanie nr 15
Czy w pakiecie Nr 19 poz. 34, 35 i 36 (Benodil 125, 250 i 500 mg x 20 amp.) oraz w pakiecie Nr 28 
poz. 38 (BUDESONID 0,5 mg/ml 20 POJ)  Zamawiający wymaga leku w postaci budezonidu 
zmikronizowanego?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w.w. produkt ale nie wymaga.
 
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 19 poz. 34, 35 i 36 (Benodil 125, 250 i 500 mg x 20 amp.) oraz w 
pakiecie Nr 28 poz. 38 (BUDESONID 0,5 mg/ml 20 POJ) wymaga, aby leki o tej samej nazwie 
międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, lecz w różnych dawkach pochodziły od 
tego samego producenta ze względu na możliwość łączenia dawek?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w.w. produkt ale nie wymaga.



Pytanie nr 17 , pakiet 35 pozycja 10 
Czy  Zamawiający  dopuści  cewnik  dwuświatłowy,  poliuretanowy,  wykonany  z  biokompatybilnego 
materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do 
ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi 
dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i  
długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany 
tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do 
implantacji  w skład którego wchodzi:  igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi  
prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z  
tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 
cm,  łącznik  prowadzący  typu  Y,  nasadki  iniekcyjne,  umocowanie  cewnika  warstwą  przylepną, 
opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? 
Odpowiedź:
NIE

Pytanie nr 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  10 do osobnego pakietu? 
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 19
Czy  Zamawiający  w  pakiecie  44  poz.34,35,36  –  dopuści  Nebbud  w  tych  samych  dawkach 
( 0,25/2ml,0,25/1ml,0,5/ml dawka) co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w.w. produkt

Pytanie nr 20
W związku  ze  zmianą  podstaw wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego oraz polityką compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 
protokołu  tj.  danych  dotyczących  osób  wykonujących  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia.
Odpowiedź:
Osoby  wykonujące  czynności  związane  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  (jeżeli  czynności  w  postępowaniu  lub  
czynności  związane  z  przygotowaniem  postępowania  zostały  powierzone  osobie  
trzeciej lub jednemu z zamawiających wspólnie udzielających zamówienia – oprócz  
imion  i  nazwisk  osób  faktycznie  wykonujących  czynności  należy  również  podać  
nazwę (firmę) albo imię i nazwisko osoby trzeciej lub nazwę zamawiającego, jeżeli  
osoby wykonujące czynności  w postępowaniu  reprezentują  zamawiających innych  
niż wskazany jako prowadzący postępowanie) 

1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1. Kierownik zamawiającego   (imię i nazwisko, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład  
organu): 
             Prezes Michał Sobolewski 

 wykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone 
w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych 

  nie wykonuje czynności w postępowaniu i przekazał upoważnienie do dokonania 
następujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
………………………………………………………………………..………………..……………………..

(podać zakres czynności)

 Pani/Panu
 …….…………………………………..……………………………………………………………………...
(imię i nazwisko pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył  

wykonanie
zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

Pracownik  zamawiającego,  któremu  kierownik  zamawiającego  powierzył  wykonanie 
zastrzeżonych  dla  siebie  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  złożył 



oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień─  
publicznych.

2. Komisja przetargowa  :

X została powołana w dniu  02.02.2018 r na podstawie:zarządzenia  nr 1/11 z dnia 2 listopada 2011 
roku- Regulamin pracy komisji przetargowej pkt 2 oraz w rozumieniu  art.19 ust 2 PZP (Dz.U.z 2017, 
poz 1579 ze zm.) 

(załączyć odpowiedni dokument)
.........................................................................................................................................

.................
w składzie:
1. Przewodniczący komisji –  mgr farmacji Lucyna Jurgaś 
2. Członek komisji               -  dyr.d/s lecznictwa Justyna Jasińska
3. Członek komisji              -  Alina Pietrzak, ( dział zamówień publicznych)

(imiona i nazwiska członków komisji)

Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo zamówień publicznych.─

 nie została powołana, czynności w postępowaniu wykonują (wskazać osoby wykonujące 
czynności  
    w postępowaniu oraz podać zakres czynności):
….………………………………………………...   ………………………………………………………….
……………………………………………………  ………………………………………………………….
……………………………………………………  . …………………………………………………………

                                       (imię, nazwisko)  
(czynność w postępowaniu)

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych. ─

3. Zespół, o którym mowa w art. 20a ustawy     z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień─   
publicznych: - nie dotyczy

     został powołany w dniu ………………na podstawie: 
.........................................................................................................................................

.................
(załączyć odpowiedni dokument)

w składzie: 
.........................................................................................................................................

.................
.........................................................................................................................................

.................
.........................................................................................................................................

.................
(imiona i nazwiska członków zespołu)

 nie został powołany, czynności w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia wykonują:
….………………………………………………...   ………………………………………………………….
……………………………………………………  ………………………………………………………….
……………………………………………………  . …………………………………………………………

                                       (imię, nazwisko)  
(czynność w nadzorze)

4. Biegli  :- nie dotyczy

 zostali powołani  (imiona i nazwiska biegłych):
.........................................................................................................................................

.................
.........................................................................................................................................

.................
Biegli złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ 
Prawo zamówień publicznych.



x nie zostali powołani

5. Inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu   (wskazać osoby wykonujące czynności w 
postępowaniu oraz podać zakres czynności):

….………………………………………………..   …………………………………………………………
……………………………………………………  .…………………………………………………………
……………………………………………………   …………………………………………………………

                                       (imię, nazwisko)  
(czynność w postępowaniu)

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych. ─

2. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania 

(wskazać osoby, które faktycznie dokonywały czynności określonych w cz. 4 lit. B pkt 1 5, w─  
tym osoby wymienione w cz. 4  lit. A pkt 1 5, jeżeli dokonują tych czynności)─

1. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia:

       mgr farmacji Lucyna Jurgaś

2. Imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia:
mgr farmacji Lucyna Jurgaś -  szacunkowa wartość zamówienia

 Alina Pietrzak – wartość w euro

       

3. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis warunków udziału w postępowaniu:

dział zamówień publicznych – Pietrzak Alina 

      

4. Imiona i nazwiska osób opisujących kryteria oceny ofert:
 mgr farmacji Lucyna 

dział zamówień publicznych – Alina Pietrzak 

       ........................................................................................................................................
.................

5. Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania (wskazać osoby 
wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz podać zakres  
czynności):

………………………………………………..        …………………………………………………………
………………………………………………..        …………………………………………………………
……………………………………………….         …………………………………………………………

                                  (imię, nazwisko)                                                 (czynność związana  
z przygotowaniem postępowania)

C.  Informacja na temat relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych ─ i podjęte w związku z tym środki 
zaradcze

.....................................................................................................................................................
.....

.....................................................................................................................................................
.....

.....................................................................................................................................................
.....

D. Informacja na temat okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych─

Kierownik zamawiającego lub  osoba, której powierzył czynności w postępowaniu powziął uzasadnione 
podejrzenie, że między pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez 



zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami 
zachodziła relacja, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych:

� nie
� tak, (jeżeli tak, proszę wymienić te osoby z imienia i nazwiska  oraz określić rodzaj 
relacji oraz podjęte w związku z tym środki zaradcze)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Pracownik zamawiającego lub inna osoba, której zamawiający powierzył wykonywanie czynności w 
postępowaniu, która ma bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania złożyła 
oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień─  
publicznych.

Pytanie nr 21
Dotyczy: ZP/5 /PN/18, Pakiet 19, ilość pozycji 44, pozycja 30
 
Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do
płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej
drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa
dla pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne
potwierdzone klinicznie. Specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i CitraFlow chroni każdy
dostęp naczyniowy przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas
wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy
przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i
wynosić 39 psi (2.69 bara). PraxiFlow pakowany jest w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki co
chroni przed utratą produktu podczas nabierania np: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola.
Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc
przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed 
utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki
aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w
ilości 75 blistrów w opakowaniu zbiorczym. 
Odpowiedź:
NIE

 Pytanie nr 22
Dotyczy: ZP/5 /PN/18, Pakiet 31, ilość pozycji 16, pozycja 16
 
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. 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 zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara) a nie
dotyczy produktu CitraFlow. CitraFlow w fabrycznie napełnionych ampułko-strzykawek chroni przed
utratą produktu podczas nabierania z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. 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 chroniąc przed działaniem niepożądanym jak
( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza
przepływu krwi.  Opakowanie zawiera pojedyncze ampułko-strzykawki aseptycznie  zamknięte brak
cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w ilości 100 sztuk w opakowaniu
zbiorczym.
Odpowiedź:
NIE

 Pytanie nr 23
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 30 z Pakietu nr 19 i stworzy osobny pakiet? 
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 24
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 16 z Pakietu nr 31 i stworzy osobny pakiet? 
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 

przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.



Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 25
Czy Zamawiający doprecyzuje wymagane dawki leków w  Pakiecie 21 poz. 1, 3, 4, 5, 6? 
Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzował  dawki leków i przedstawił zmiany w zał.1.2 – pakiet nr 21
Pytanie nr 26
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 21 poz. 13 leku w postaci fiolki? 
Odpowiedź:
TAK

Pytanie nr 27
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 21 poz. 7, 17 insuliny w postaci
wygodniejszego w użyciu wstrzykiwacza SoloStar a 3ml? 
Odpowiedź:
TAK

Pytanie nr 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 21 poz. 2 leku w opakowaniu x 20 tabl.,
wraz z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań? 
Odpowiedź:
TAK

Pytanie nr 29
Czy Zamawiający w Pakiecie 21 poz. 29 potwierdza iż, wymaga wyceny 5 opakowań produktu
leczniczego Adenocor 3mg/ml? 
Odpowiedź:
TAK

Pytanie nr 30
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 22 poz. 1-4 i 6 leku Enoxoparinum w
postaci ampułkostrzykawki, gdyż występuje wyłącznie w takiej postaci na polskim rynku? 
Odpowiedź:

Pytanie nr 31
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 22 poz. 5 leku Enoxoparinum 300 fiol.
wraz z zestawem do podawania w skład którego wchodzi 1 MiniSpike oraz 10 strzykawek
tuberkulinowych?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie nr 32
Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.1. termin dostaw „na ratunek” z 8- godzin na 12 godzin
Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w
postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale
w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz
zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia
2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące
miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać
konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez
eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale
również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i
racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują
sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i
obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”
Odpowiedź:
TAK, Zamawiający zmienia  w par.2.1 umowy,termin dostaw „na ratunek” na 12 godz. 

Pytanie nr 33
Czy Zamawiający dopisze w par. 3.4 na końcu frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen
urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy  towar oferowany jest po cenie niższej”?
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian .



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

                                                       
                                                                  

mgr farmacji
Lucyna Jurgaś
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