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Post. nr SZOZ/ZP-1/384/2020 
 

 

 

Pytania i wyjaśnienia 

 do treści siwz – III  
 

W związku z zapytaniem złożonym w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 38   

ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843   

z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących postępowania na: Zakup 

wraz z dostawą produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego dla SZOZ w Niemodlinie – 25 zadań częściowych. 

L.p. Treść Zapytania/Wyjaśnienia 

1 Pytanie nr 1 

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą 
nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie 
zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania 
np.: kaps.-kaps.twarda, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o 
zmodyfikowanym uwalnianiu, tabl.-tabl.dojel. i odwrotnie)? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

2 Pytanie nr 2 

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą 
nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie 

zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania 
np.: ampułki-pojemniki, flakony-butelki,  i odwrotnie? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

3 Pytanie nr 3 

Dotyczy Zadania nr 1, poz. 3,4, 47, 304, 318, czy Zamawiający dopuści wycenę 
postać tabl.doj.? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza.  

4 Pytanie nr 4 

Dotyczy Zadania nr 1, poz.169, czy Zamawiający dopuści   wycenę Hemofer Prol., 105 
mg Fe 2+, tabl.o przedł.uw.,30 szt w ilości 33 op.? 
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Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza.  

5 Pytanie nr 5 

Dotyczy Zadania nr 1, poz,305, czy Zamawiający dopusci wycenę Nystatyna  
2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but. w ilości 4 op? (nowe opakowania 
producenta) 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza. 

6 Pytanie nr 6 

Dotyczy Zadania nr 1, poz.324, czy Zamawiający dopusci wycenę Paraffinum liquid., 
płyn,  800 g w ilości 32 op ? (brak opak. 1 kg) 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza.  

7 Pytanie nr 7 

Dotyczy Zadania nr 1, poz.335, czy Zamawiający zezwoli na wycenę Nutrison 
Advanced Peptisorb, płyn,  500 ml,butel.plast.? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

8 Pytanie nr 8 

Dotyczy Zadania nr 1, poz.336, czy Zamawiający zezwoli na wycenę Nutrison 

Advanced Peptisorb, płyn, 1000 ml,butelka? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

9 Pytanie nr 9 

Dotyczy Zadania nr 1, poz. 367, czy Zamawiający dopusci wycenę Rifaximinum 200 
mg, tabl.powl., 14 szt w ilości 3 op (42 szt) Brak dostepnosci opak,x12 szt. Jeśli inna 
ilość proszę o wskazanie jaką wycenić. 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowań po 14 szt. Zamawiający dopuszcza podanie 

przeliczenia ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku. 

10 Pytanie nr 10 

Dotyczy Zadania nr 1, poz 378, czy Zamawiajacy dopusci wycene Salmeterolum, 50 
mcg/dawkę,prosz.d/inh., 60 kaps.+inhalator w ilości 60 op.? (Brak na rynku opk.x30 
kps) 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

11 Pytanie nr 11 

Dotyczy Zadania nr 1, poz. 435, czy Zamawiajacy dopusci wycenę Woda utleniona, 
3%, 100 g w ilości 20 szt? (Brak opakowan 200 g) 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza.  

12 Pytanie nr 12 

Dotyczy Zadania nr 20, poz. 5, czy Zamawiajcy zezwoli na wycenę Dekstran 40.000, 
10%,roztw.do infuz.,500ml,12 but.,FrKP w ilości 2 op.?(Brak opak. x 1 szt) 
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Wyjaśnienia:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

13 Pytanie nr 13 

Dotyczy Zadania nr 25, prosimy o informację na jaki sezon  potrzebna jest wycena 
szczepionki Vaxigrip p/grypie? 

Wyjaśnienia:  

Z uwagi na fakt, iż przetarg rozpisany jest na 2 lata, Zamawiający prosi o wycenę 30 
szt. szczepionki na sezon 2020/2021 i 30szt. szczepionki na sezon 2021/2022. 

14 Pytanie nr 14 

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 180. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 
12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek w ilości 25 .opakowań? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

15 Pytanie nr 15 

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 289. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie 
handlowej Enema,roztw.do wl.doodbytn, 150 ml? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza.  

16 Pytanie nr 16 

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 229. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu ProbioDr. 
Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty/ 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający  nie wyraża zgody. 

17 Pytanie nr 17 

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 229. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. 
Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów. 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający  nie wyraża zgody. 

18 Pytanie nr 18 

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 195. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 
8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie 

korzystniejszej oferty. 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

19 Pytanie nr 19 

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 135. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie 

preparatu równoważnego Simeticonum 0,04g opakowanie 100 kps., posiadające takie 
same właściwości  i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x 100 tbl.? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

20 Pytanie nr 20 

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-
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8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej? 

Wyjaśnienia:  

Tak. 

21 Pytanie nr 21 

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? 

Wyjaśnienia:  

Tak 

22 Pytanie nr 22 

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? 

Wyjaśnienia:  

(1) Tak, (2) Tak  

23 Pytanie nr 23 

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 czy akredytacje te zostaną przedstawione Wykonawcy? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dostarczy przedmiotową akredytację, Wykonawcy z którym podpisze umowę 

na realizację pakietu nr 21.   

24 Pytanie nr 24 

Dotyczy pakietu 22, pozycja 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny do 4 miejsc po przecinku? Pozwoli to na 

precyzyjną wycenę produktu leczniczego.  

Wyjaśnienia:  

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny netto do 4 miejsc po przecinku.  

25 Pytanie nr 25 

Dot. Pak. 1 poz. 31 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu o pojemności 500g 
(40 op.), gdyż jest to obecnie największa dostępna pojemność preparatu. 

Wyjaśnienia:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

26 Pytanie nr 26 

Dot. Pak. 1 poz. 37 W związku z brakiem produktu na rynku, prosimy o wykreślenie pozycji 

lub możliwość podania ostatniej ceny wraz z adnotacją o braku produkcji 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza podanie ostatniej ceny wraz z adnotacją o braku produkcji. 
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27 Pytanie nr 27 

Dot. Pak. 1 poz. 95 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do wyceny preparatu o 

gramaturze 25g w ilości 10 opak.  

Wyjaśnienia:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

28 Pytanie nr 28 

Dot. Pak. 1 poz. 106, 107 (Compact universal gravity set / Compact universal pump set) 
Zwracamy się z prośbą o podanie przykładowej nazwy handlowej, gdyż opis jest zbyt 
ogólny. 

Wyjaśnienia:  

Compat Universal Gravity Set zest.grawitacyjny d/podaw.diety dojelitowej/ Compat 

Universal Pump Set for Compat Standard. 

29 Pytanie nr 29 

Dot. Pak. 1 poz. 157 W związku udokumentowanym zakończeniem produkcji, prosimy o 
wykreślenie pozycji lub możliwość podania ostatniej ceny wraz z adnotacją o braku 
produktu.  

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza podanie ostatniej ceny wraz z adnotacją o braku produkcji. 

30 Pytanie nr 30 

Dot. Pak. 1 poz. 164-166 Czy Zamawiający miał na myśli preparaty w dawkach 
(odpowiednio) 25ug, 50ug, 75ug? Żadne dostępne preparaty nie są zarejestrowane w 
dawkach wymienionych w Specyfikacji. 

Wyjaśnienia:  

Tak.  

31 Pytanie nr 31 

Dot. Pak. 1 poz. 164-166 Czy Zamawiający dop. do wyceny preparaty o nazwie handlowej 
Matrifen? 

Wyjaśnienia:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

32 Pytanie nr 32 

Dot. Pak. 1 poz. 195  Czy Zamawiający miał na myśli preparat w dawce 300j.m./g a 20g? 
Nie ma preparatu w dawce 30 tyś. j. 

Wyjaśnienia:  

Tak.  

33 Pytanie nr 33 

Dot. Pak. 1 poz. 203  Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat o gramaturze 200ml w 
ilości 5 opakowań? 

Wyjaśnienia:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

34 Pytanie nr 34 

Dot. Pak. 1 poz. 305  W związku ze zmianą konfekcjonowania wymaganego preparatu  24ml 
na 28ml, prosimy o dopuszczenie do wyceny 4 opakowań a 28ml. Tylko taki jest dostępny 
na rynku. 

Wyjaśnienia:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

35 Pytanie nr 35 

Dot. Pak. 1 poz. 314  Czy w związku z brakiem jakich danych w tej pozycji, należy ją 
wykreślić / pozostawić pustą / usunąć? 
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Wyjaśnienia:  

Pozostawić pustą. 

36 Pytanie nr 36 

Dot. Pak. 1 poz. 316  Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat Pangrol 25000 w 
postaci kapsułek z mikrokapsułkami odpornymi na działanie soku trawiennego? 

Wyjaśnienia:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

37 Pytanie nr 37 

Dot. Pak. 1 poz. 324  W związku z narzuconą stawką VAT, prosimy o doprecyzowanie czy 
zamawiający wymaga preparatu do receptury (obecna stawka Vat to 23%) czy preparatu 
gotowego do użytku jako lek (stawka Vat  8%). 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza preparat do receptury ze stawką VAT 23%. 

38 Pytanie nr 38 

Dot. Pak. 1 poz. 378  Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat x 60 kapsułek (+ 
inhalator) w ilości 60 op. Nie ma na rynku dostępnego opakowania x 30 kapsułek. 
Najmniejsze dostępne opakowanie to x 60 kapsułek. 

Wyjaśnienia:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

39 Pytanie nr 39 

Dot. Pak. 1 poz. 402  Czy Zamawiający miał na myśli postać o zmodyfikowanym uwalnianiu? 
Nie ma na rynku preparatu w dawce 200mg o przedłużonym uwalnianiu. 

Wyjaśnienia:  

Tak.  

40 Pytanie nr 40 

Dot. Pak. 1 poz. 403  Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci tabletek o 

przedłużonym uwalnianiu?  

Wyjaśnienia:  

Tak.  

41 Pytanie nr 41 

Dot. Pak. 1 poz. 427  Czy Zamawiający miał na myśli preparat w postaci o przedłużonym 
uwalnianiu? Tylko taki jest dostępny na rynku. 

Wyjaśnienia:  

Tak.  

42 Pytanie nr 42 

Dot. Pak. 1 poz. 435  Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat o pojemności 100g w 
ilości 20 opakowań? Dostępne wielkoś(2)ci opakowań to 100g, 500g, 1000g. 

Wyjaśnienia:  

Tak.  

 

Powyższa odpowiedź i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące 

dla Wykonawców. 
 

Dyrektor 

 SZOZ w Niemodlinie 

Jan Krawczyk 


