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Niemodlin, dnia 02.05.2019r. 

 

 

 

ODPOWIEDZI  NA  ZAPYTANIA 

 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup  wraz z dostawą produktów leczniczych oraz środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Znak postępowania  SZOZ/ZP-2/428/2019 

 

W odpowiedzi na zapytania Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie udziela 

odpowiedzi: 

Pytania z dnia 29.04.2019 

1. Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zmawiającego, a ilość 
opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to 
złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym. (czy podawać pełne ilości 
opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 
 

2. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 4. Czy zamawiający dopuści wycenę  Acidum Acetylsalicylicum w 
postaci tabletki dojelitowej 0,075g ? 
Odp.: Tak. 
 

3. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 5. Czy zamawiający dopuści wycenę  Acidum Acetylsalicylicum w 
postaci tabletki dojelitowej 0,15g? 
Odp.: Tak. 
 

4. Dotyczy pakietu nr 1poz. 8. Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w opakowaniu 200g? 
Odp.: Tak.  
 

5. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 13. Czy zamawiający dopuści wycenę  Alfacalcidolum w postaci 
kapsułki miękkiej 1mcg ?  
Odp.: Tak.  
 

6. Dotyczy pakietu nr 1poz. 15. Czy zamawiający ma na myśli wycenę preparatu złożonego 
Alantoinum+ Dexpanthenolum 2+5g/100g? 
Odp.: Tak.  
 

7. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 35. Czy zamawiający dopuści wycenę  Ascofer w postaci tabletki 
powlekanej 0,2g? 
Odp.: Tak. 
 

8. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 38. Czy zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu w dawce 
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0,5mg/ml*10amp? W dawce 0,0005 jest brak rejestracji. 
Odp.: Tak.  
 

9. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 53.  Czy zamawiający dopuści wycenę  Bisacodylum w postaci tabletki 
dojelitowej 0,005g ? 
Odp.: Tak.  
 

10. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 103. Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w dawce 0,02g/2ml* 
5 ampułek? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ dawka 0,002g/2ml. 
 

11. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 108. Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w dawce 0,5mg? 
Odp.: Tak. 
 

12. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 109. Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w dawce 0,075mg? 
Odp.: Tak.  
 

13. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 126.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu  Dexapolcort, 0,28 
mg/g,aer.na skórę, 32,5 g (55 ml)? 
Odp.: Tak.  
 

14.  Dotyczy pakietu nr 1 poz. 132.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu  Dexpanthenolum 
w opakowaniu 10g? 
Odp.: Tak.  
 

15. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 133.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu  Dextromethorpan 
w postaci kapsułki miękkiej 30mg  
Odp.: Tak. 
 

16. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 137.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci kapsułki 
o przedłużonym działaniu 0,1g? 
Odp.: Tak. 
 

17. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 138.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w dawce 11,6 mg/g? 
Odp.: Tak.  
 

18. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 141.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w dawce 
0,5mg/2ml? 
Odp.: Tak. 
 

19. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 142.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w dawce 0,1 mg? 
Odp.: Tak. 
 

20. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 143.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w dawce 0,25 mg? 
Odp.: Tak 
 

21. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 145.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Diltiazemum w 
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postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,12g? 
Odp.: Tak. 
 

22. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 150.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w dawce 4% 
40mg/ml w opakowaniu 5ml? 
Odp.: Tak.  
 

23. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 156.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu  
Doxepinum w postaci kapsułki twardej 0,01g? 
Odp.: Tak. 
 

24. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 157.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu  
Doxepinum w postaci kapsułki twardej 0,025g?  
Odp.: Tak.  
 

25. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 177.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w dawce 
0,1mg/2ml? 
Odp.: Tak. 
 

26. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 182.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Ferrosi gluconas w 
postaci tabletki powlekanej 0,2g ? 
Odp.: Tak. 
 

27. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 183.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Ferrosi sulfas w 
postaci o przedłużonym uwalnianiu 150mg? 
Odp.: Tak. 
 

28. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 185.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Ferrosi sulfas+ 
acidum folicum w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80mg+0,35mg? 
Odp.: Tak. 
 

29. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 190.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Fluconazolum w 
postaci tabletki 0,1g? 
Odp.: Tak. 
 

30. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 199.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Gabapentinum w 
postaci kapsułki 0,3g? 
Odp.: Tak. 
 

31. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 217.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Hydroxyzini h/chlor 
w postaci tabletki powlekanej 0,01g? 
Odp.: Tak. 
 

32. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 218.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Hydroxyzini h/chlor 
w postaci tabletki powlekanej 0,025g ? 
Odp.: Tak. 
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33. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 219.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w dawce 0,2% 
2mg/ml w opakowaniu 250 ml? 
Odp.: Tak. 
 

34. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 258.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu 
Levomepromazinum w postaci tabletki powlekanej 0,025g? 
Odp.: Tak. 
 

35. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 277.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w dawce 0,034g 
magnezu? 
Odp.: Tak. 
 

36. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 282.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Mesalazinum w 
postaci tabletki dojelitowej 0,5g ? 
Odp.: Tak. 
 

37. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 307.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletki 
o przedłużonym uwalnianiu 0,06g? 
Odp.: Tak.  
 

38. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 310.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Enema 150ml? 
Odp.: Tak. 
 

39. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 316.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w dawce 0,5mg/ml? 
Odp.: Tak. 
 

40. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 327.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Nystatyna w postaci 
tabletki dojelitowej 500tys.j.? 
Odp.: Tak. 
 

41. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 328.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Nystatyna Teva, 
2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but. w ilości 2szt? 
Odp.: Tak. 
 

42. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 338.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Oxycort w dawce 
3%+1%/10g? 
Odp.: Tak. 
 

43. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 341.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Pantoprazolum w 
postaci tabletki dojelitowej 0,02g?  
Odp.: Tak. 
 

44. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 342.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Pantoprazolum w 
postaci tabletki dojelitowej 0,04g?  
Odp.: Tak. 
 

45. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 348.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Paraffinum lig. w 
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opakowaniu 800g przy wycenie za 1kg? 
Odp.: Tak. 
 

46. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 356.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu  w postaci tabletki 
drażowanej 0,1g? 
Odp.: Tak. 
 

47. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 365.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu  w postaci tabletki 
drażowanej 0,01g? 
Odp.: Tak. 
 

48. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 379.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Promethazinum w 
postaci tabletki drażowanej 0,025g? 
Odp.: Tak. 
 

49. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 404.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Salmeterolum + 
inhalator w opakowaniu po 60 kaps 50mcg/daw.? 
Odp.: Tak. 
 

50. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 424.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Sulpiridum w 
postaci kapsułki twardej 0,05g? 
Odp.: Tak. 
 

51. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 428.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci kapsułki 
o zmodyfikowanym uwalnianiu 0,2 g? 
Odp.: Tak. 
 

52. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 429.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletki 
o przedłużonym uwalnianiu 0,3g? 
Odp.: Tak. 
 

53. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 433.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Thiethylperazinum 
w postaci tabletki powlekanej 0,0065g? 
Odp.: Tak. 
 

54. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 447.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletki 
powlekanej o przedłużonym uwalnianiu 0,1g? 
Odp.: Tak. 
 

55. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 454.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Verapamilum w 
postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,24g ? 
Odp.: Tak. 
 

56. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 459.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletki? 
Odp.: Tak. 
 

57. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 462.  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Woda utleniona 3% 
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w butelkach o pojemności 100g w ilości 10 szt? 
Odp.: Tak. 
 

58. Dotyczy pakietu nr 21 poz.1 .  Czy w związku z produkcją preparatu Addamel tylko w 
opakowaniu po 20szt amp. zamawiający dopuści wycenę preparatu w ilości 0,5 opakowania (10 
amp)? 
Odp.: Tak. 
 

59. Dotyczy pakietu nr 21 poz.16 .  Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Soluvit N Adult we 
fiolkach , czy należy zaokrąglić ilość opakowań do pełnych w górę. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu we fiolkach. Proszę wycenić 10 fiolek. 
 

60. Dotyczy pakietu nr 6. Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci fiolki zamiast 
flakonu? 
Odp.: Tak. 
 

61. Dotyczy pakietu nr 14. Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Cosmofer 0.1g/2ml? 
Odp.: Nie. 
 
     

62. Czy zamawiający dopuści wycenę tabletki powlekanej w pozycjach: 
- pakiet 1, pozycja 19 
- pakiet 1, pozycja 24 
- pakiet 1, pozycja 27 
- pakiet 1 , pozycja 37 
- pakiet 1, pozycja 42 
- pakiet 1, pozycja 54 
- pakiet 1, pozycja 55 
- pakiet 1, pozycja 77 
- pakiet 1, pozycja 78 
- pakiet 1, pozycja 79 
- pakiet 1, pozycja 86 
- pakiet 1, pozycja 89 
- pakiet 1, pozycja 94 
- pakiet 1, pozycja 95 
- pakiet 1, pozycja 96 
- pakiet 1, pozycja 99 
- pakiet 1, pozycja 100 
- pakiet 1, pozycja 101 
- pakiet 1, pozycja 110 
- pakiet 1, pozycja 136 
- pakiet 1, pozycja 148 
- pakiet 1, pozycja 149 
- pakiet 1, pozycja 186 
- pakiet 1, pozycja 198 
- pakiet 1, pozycja 254 
- pakiet 1, pozycja 255 
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- pakiet 1, pozycja 256 
- pakiet 1, pozycja 276 
- pakiet 1, pozycja 281 
- pakiet 1, pozycja 286 
- pakiet 1, pozycja 287 
- pakiet 1, pozycja 298 
- pakiet 1, pozycja 302 
- pakiet 1, pozycja 317 
- pakiet 1, pozycja 331 
- pakiet 1, pozycja 333 
- pakiet 1, pozycja 347 
- pakiet 1, pozycja 369 
- pakiet 1, pozycja 389 
- pakiet 1, pozycja 392 
- pakiet 1, pozycja 396 
- pakiet 1, pozycja 397 
- pakiet 1, pozycja 398 
- pakiet 1, pozycja 399 
- pakiet 1, pozycja 406 
- pakiet 1, pozycja 407 
- pakiet 1, pozycja 408 
- pakiet 1, pozycja 409 
- pakiet 1, pozycja 414 
- pakiet 1, pozycja 415 
- pakiet 1, pozycja 437 
- pakiet 1, pozycja 438 
- pakiet 1, pozycja 441 
- pakiet 1, pozycja 442 
- pakiet 1, pozycja 449 
- pakiet 1, pozycja 450 
- pakiet 1, pozycja 451 
- pakiet 1, pozycja 452 
- pakiet 1, pozycja 453 
- pakiet 1, pozycja 464 
- pakiet 8, pozycja 2, 3  

Odp.: Tak. 
 

Pytania nr 1 z dnia 30.04.2019 

Pytanie nr 1, Pakiet nr 19 poz. nr 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11, 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie w Pakiecie nr 19 poz. nr 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 preparatu o takim samym zastosowaniu 

klinicznym  w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ: 

 zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie 

ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie 

wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio 

do organizmu pacjenta  
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 redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz 

zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony 

pacjentów 

 worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo 

chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją  

 koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji 

opróżnionych butelek 

 składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni 

magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca? 

  

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli 

Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

  

Pytanie nr 2 , Pakiet  nr 19, poz. 10 

Czy Zamawiający w Pakiet nr 19, pozycja 10 dopuści płyn wieloelektrolitowy o takim samym 

zastosowaniu klinicznym zawierający jony Na,Cl,K, Mg, ale pozbawiony jonów wapnia (Ca),  w 

opakowaniu typu worek z dwoma portami ? 

Uzasadnienie: 
Formuła pozbawiona wapnia daje możliwość zastosowania z lekami, do których wiąze się wapń i 

ogranicza wówczas ich skuteczność oraz daje możliwość zastosowania z preparatami krwi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytania nr 2 z dnia 30.04.2019 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 246 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane 

kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu 

Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld 

CFU/ kaps; bakterie występują w identycznym stosunku ilościowym jak w produkcie opisanym 

w SIWZ? Produkt jest przeznaczony do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane 

kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu 

Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt jest 

przeznaczony do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych; 

konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia 

na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zawierającego żywe, liofilizowane kultury 

bakterii probiotycznych? 

Odpowiedź: Tak. 
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Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 251 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane 

kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu 

Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt jest 

przeznaczony do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych; 

konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek, z możliwością otwierania kapsułek 

i rozpuszczania ich zawartości w celu sporządzania zawiesiny (prosimy o możliwość 

przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1 poz. 171 i 202 w 

przedmiotowym postępowaniu:  

5. Ze względu na to, że opis przedmiotu zamówienia, podając nazwy własne pasków testowych 

będące zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnego producenta, tym samym specyfikuje 

wyłącznie paski testowe konkretnego wytwórcy, co ogranicza konkurencję asortymentowo-

cenową wyłącznie do wyrobu konkretnego wytwórcy, uzyskującego w ten sposób wyłączność 

na kształtowanie ceny oferty – samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych 

stosunkach gospodarczych, zwracamy uwagę, że nie istnieje realna konieczność posługiwania 

się paskami testowymi i glukometrami konkretnych producentów, gdyż jest to drobny, 

przenośny sprzęt nie wymagający szczególnych, profesjonalnych kwalifikacji jeśli chodzi o 

obsługę (przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników nieprofesjonalnych), który może 

być w każdej chwili zastąpiony sprzętem innego producenta. Zgodnie z powyższym zwracamy 

się z zapytaniem czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z 

przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) 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 5-45⁰C, przechowywanie do 30⁰C; j) podświetlany 

ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie 

wymagane zgodnie z polskim prawem? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

6. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do 

glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się 

opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; 
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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; g) Możliwość 

wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) Czas 

pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s, wielkość próbki 0,5 mikrolitra, zakres hematokrytu 

20-60% 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: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

7. Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem 

kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres 

wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiający wykonywanie 

pomiarów we krwi kapilarnej i żylnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy 

ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające 

kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych 

do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 

mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura przechowywania w szerokim zakresie 2-32 st. 

Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane 

zgodnie z polskim prawem? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytania nr 3 z dnia 30.04.2019 

 

1. Dotyczy pakietu nr.1 , pozycja 232 i 233. Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w 

opakowaniu po 10 szt ( wkładów), gdyż jest ono tańsze niż opakowanie zawierające 5 szt 

(wkładów)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

2. Dotyczy pakietu nr. 2, pozycja 13. Czy zamawiający wymaga wycenę preaparatu 

Methylprednisoloni acetas? 

Odpowiedź: Tak. 

 

3. Dotyczy pakietu nr. 2, pozycja 10. Czy zamawiający wymaga wycenę preaparatu 

Methylprednisoloni sulfas? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny Methylprednisoloni sodium succinate. 

 

4. Dotyczy pakietu nr. 2, pozycja 11. Czy zamawiający wymaga wycenę preaparatu 

Methylprednisoloni sulfas? 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga wyceny Methylprednisoloni sodium succinate. 

 

5. Dotyczy pakietu nr. 2, pozycja 12. Czy zamawiający wymaga wycenę preaparatu 

Methylprednisoloni sulfas? 

Odpowiedź: :  Zamawiający wymaga wyceny Methylprednisoloni sodium succinate. 
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6. Dotyczy pakietu nr. 2, pozycja 9. Czy zamawiający wymaga wycenę preaparatu 

Methylprednisoloni sulfas? 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga wyceny Methylprednisoloni sodium succinate. 

 

7. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1. 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: Tak. 

 

8. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 2. 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: Tak. 

 

9. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1. 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: Tak. 

 

10. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 2. 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: Tak. 

 

11. Dotyczy pakietu nr 12 poz. 1. (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: Tak. 

 

12. Dotyczy pakietu nr 21 poz. 9. Na skutek decyzji Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2018 

dot.  ograniczeń stosowania roztworów hydroksyetyloskrobi (HES) do infuzji od 16 

kwietnia 2019 r. roztwory HES podlegają systemowi kontrolowanej dystrybucji. W 

związku z zamiarem  przystąpienia do postępowania przetargowego na dostawy ww. 

produktów  zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada stosowne akredytacje i 
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czy akredytacje te zostaną przedstawione Wykonawcy? 

 
Pytania nr 4 z dnia 30.04.2019 

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 produktu leczniczego 

Paracetamol w opakowaniu typu fiolka? 

Odp.: Tak 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 produktów leczniczych w 

opakowaniach stojących z dwoma różnej wielkości portami? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycji 10 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 krystaloidów zawierające w swoim składzie wszystkie jony w stosunku 

zbliżonym do zawartości w osoczu (zawartość jonu chloru poniżej 110mEq/l) oraz 

osmolarności w granicach 280-295mosm/l? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycji 12 roztworu 3% 

zmodyfikowanej żelatyny w opakowaniu worek 500ml, który może być stosowany w 

przypadkach ciężkiej niewydolności serca oraz ciężkich zaburzeń krzepnięcia 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

5. Czy Zamawiający w pakiecie 21 pozycji 2 dopuści fiolkę? Produkt nie jest dostępny w ampułce 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

6. Czy Zamawiający w pakiecie 21 pozycji 3 dopuści równoważny zestaw do podawania diet 

metodą grawitacyjną – GraviSet Varioline, ENFit? Produkt nie jest dostępny pod nazwą Applix 

gravity set Varioline. 

Odp.: Tak 

7. Czy Zamawiający w pakiecie 21 pozycji 4 dopuści równoważny zestaw do podawania diet 

Amika Varioline, ENFit? Produkt nie jest dostępny pod nazwą Applix Smart Varioline. 

Odp.: Tak 

8. Czy Zamawiający w pakiecie 21 pozycji 16 dopuści fiolkę? Produkt nie jest dostępny w 

ampułce 

Odp.: Tak 

 

Pytania z dnia 02.05.2019 

 

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na 

rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów: „…od momentu powiadomienia, o którym mowa w ust. 

2…” na „od momentu uznania reklamacji.” 

Odp.: Zgodnie z wzorem umowy. 

 

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2:  

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
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1) w wysokości 0,5% wartości brutto złożonego zapotrzebowania za każdy dzień  opóźnienia w 

dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy, 
 

2) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto (określonej w § 

2 ust. 1 niniejszej umowy – odpowiednio do zadania) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 

które nie odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem okoliczności wymienionej w ust. 3. 

Odp.: Zgodnie z wzorem umowy. 

 

 

 

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie 

Jan Krawczyk 

 

 

 


