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WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków, leków dla Stacji Dializ, żelu do 
znieczuleń powierzchniowych i pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy SPZOZ w 

Krotoszynie 
 Nr sprawy: AS/1/35/17 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.   

I Zapytania do Formularza Cenowego: 
 
 
1. Pytanie: 
Pakiet nr 2 poz. 4 Czy Zamawiający  w pakiecie nr 2-poz:4 dopuści lek Cefazolin-MIP 2g z jednoczesnym 
przeliczeniem ilości?   
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.. 
 
 
2. Pytanie:  
Pakiet 7, pozycja 26 – 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 i w identycznym stosunku 
ilościowym. 
Odpowiedź:. Zgodnie z SIWZ.. 
 

3. Pytanie:  
Pakiet 7, pozycja 26 – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele 
zamiennika o nazwie LactoDr., 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, w opakowaniach x 20 lub x 30 szt. – po przeliczeniu 
kapsułek na odpowiednią ilość opakowań. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.. 
 
 
4. Pytanie:  
Pakiet 7, pozycja 27 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele 
zamiennika o nazwie LactoDr., 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 stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u 
noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, w opakowaniach x 20 lub x 30 szt. – po przeliczeniu kapsułek na 
odpowiednią ilość opakowań. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w 
niewielkiej objętości różnych płynów i podawana doustnie w formie zawiesiny. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.. 
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5. Pytanie:  
Pakiet 7, pozycja 47 - Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia składu suplementu diety, zwracamy się 
z uprzejmą prośbą o dopuszczenie spełniającego te same cele zamiennika posiadającego taki sam status 
rejestracyjny, zawierającego w swoim składzie asparaginian ornityny (100mg) i cholinę (150 mg), w postaci tabletek 
powlekanych. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamiennik. 
 
 
6. Pytanie:  
Pakiet 11, pozycja 170 - Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku 
będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik o identycznym 
statusie rejestracyjnym, o takim samym składzie, konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o takim samym 
wskazaniu, takiej samej postaci i formie opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem) o gramaturze 250g – 
po przeliczeniu masy na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamiennik o identycznym statusie rejestracyjnym o takim samym składzie, 
konsystencji, właściwościach aplikacyjnych o takim samym wskazaniu, takiej samej postaci i formie opakowania 
(pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem) o gramaturze 250g – po przeliczeniu masy na odpowiednią liczbę 
opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. 
 

7. Pytanie:  
Czy w pakiecie Nr 11 poz. 33 i 34 (Pulmicort zawiesina 0,25 i 0,5 mg/ml 2ml a 5) Zamawiający wymaga 
produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od 
rozpoczęcia leczenia? 
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wymaga  w pakiecie Nr 11 poz. 33 i 34 (Pulmicort zawiesina 0,25 i 0,5 mg/ml 2ml 
a 5) produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od 
rozpoczęcia leczenia. 

 

8. Pytanie:  
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 11 poz. 33 i 34 (Pulmicort zawiesina 0,25 i 0,5 mg/ml 2ml a 5) wyraża zgodę na 
wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką 
Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
9. Pytanie:  
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 11 poz. 33 i 34 (Pulmicort zawiesina 0,25 i 0,5 mg/ml 2ml a 5) dopuszcza wycenę 
leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
10. Pytanie:  
Czy w pakiecie Nr 11 poz. 33 i 34 (Pulmicort zawiesina 0,25 i 0,5 mg/ml 2ml a 5) Zamawiający wymaga leku w 
postaci budezonidu zmikronizowanego ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
 
11. Pytanie:  
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Czy Zamawiający w pakiecie Nr 11 poz. 33 i 34 (Pulmicort zawiesina 0,25 i 0,5 mg/ml 2ml a 5) wymaga, aby leki 
o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach 
pochodziły od tego samego producenta. 
 

12. Pytanie:  
Pakiet 13, pozycja 36 - 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 z przeliczeniem 
zamawianej ilości 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. W pakiecie nr 13 poz. 36, przedmiotem zamówienia jest 0,9 % NaCl inj 10 ml  a 100 
ampułek. 
 
 
13. Pytanie:  
Pakiet 13, pozycja 36 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 36 z Pakietu nr 13  i stworzy 
osobny pakiet? 
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na 
efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

 Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.. 
 
 

 
14. Pytanie:  
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie PAKIETU nr 18 Zamawiajacy odstępuje od wymogu posiadania koncesji, 
zezwolenia lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia Wykonawcy do hurtowego obrotu lekami. Produkt 
opisany w PAKIETU nr 18 jest wyrobem medycznym, a zgodnie z obowiązującymi przepisami na jego 
dostarczanie/dystrybuowanie nie są wymagane jakiekolwiek zezwolenia. Obecnie ani Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych, ani jakakolwiek inna ustawa, nie nakładają obowiązku posiadania w/w dokumentów. 
Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 18 odstępuje od wymogu posiadania koncesji. 
 
 
 
15. Pytanie:  
Pakiet 13, pozycja 24 – 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 
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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 z przeliczeniem zamawianej ilości. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.. 
 

 
16. Pytanie: 
Pakiet 21 pozycja 1  
Czy Zamawiający   dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny  Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 5 cm 
wykonany z nieoksydowanej celulozy,   wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania 
krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego 
własnej wagi? 
Link do filmu instruktażowego poniżej:   https://www.youtube.com/watch?v=N8qqokL9bW4 
Prezentacja: https://www.youtube.com/watch?v=k6WKkpBTioI 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.. 
 

17. Pytanie: 
Pakiet 21 pozycja 1  
Czy Zamawiający   wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.. 
 
 

18. Pytanie:  
Pakiet 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 24 z Pakietu nr 13  i stworzy osobny pakiet? 
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na 
efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.. 
 
19. Pytanie:  
Pakiet 20 poz. 1,2 Czy Zamawiający   dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny  Woundclot™  o 
wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy,   wzmocniony na poziomie molekularnym, 
przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w 
kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi? 
Link do filmu instruktażowego poniżej:   https://www.youtube.com/watch?v=N8qqokL9bW4 
Prezentacja: https://www.youtube.com/watch?v=k6WKkpBTioI 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.. 
 
20. Pytanie:  
Pakiet 20 poz 1,2: 
Czy Zamawiający   wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?  

https://www.youtube.com/watch?v=N8qqokL9bW4
https://www.youtube.com/watch?v=k6WKkpBTioI
https://www.youtube.com/watch?v=N8qqokL9bW4
https://www.youtube.com/watch?v=k6WKkpBTioI
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Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.. 
 
 
21. Pytanie:  
Pakiet 22  poz 2 

              Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający miał na myśli Amoxicillinum + Acidum 
clavulanicum inj. 1,2g fiol. x 10000 szt. ?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli 10.000 szt (dziesięć tysięcy) fiol. leku. 
 
 
 
22. Pytanie:  
Pakiet 2 poz 1: 
Czy Zamawiający wymaga aby Cefuroximum inj. 1,5 g fiol. w pakiecie 2 pozycja 1 posiadał wszystkie drogi 
podania domięśniowo, dożylnie i do infuzji zgodnie z CHPL produktu? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga aby Cefuroximum inj. 1,5 g fiol. w pakiecie 2 pozycja 1 posiadał wszystkie 
drogi podania domięśniowo, dożylnie i do infuzji zgodnie z CHPL produktu. 
 
23. Pytanie:  
Pakiet 7 poz 26 i 27 
Czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym AS/1/35/17, w pakiecie (zadaniu) Pakiet 7, w pozycjach 26 oraz 
27 dotyczących „Lactobacillus rhamnosus + Lactobacillus helveticus kaps. a 60/ Lactobaccillus rhamnosus 10 mld 
CFU proszek a 10 fiolek” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek 
lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na taką wielkość opakowania) producenta 
Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy. 
 
 

 Preparat Floractin/Floractin Box 

Postać Kapsułki 

Status rejestracyjny 
Dietetyczny środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia medycznego 

Dawkowanie 

Dzieci w wieku poniżej 12 lat – 1 kapsułka 
dziennie. 

Dzieci w wieku powyżej 12 lat oraz 
dorośli – 2 kapsułki dziennie. 

Ilość w opakowaniu 
20 kapsułek/300 kapsułek (20 blistrów x 

15 kapsułek) 

Długość kuracji 

Dzieci w wieku poniżej 12 lat – 20 dni 
 

 Dzieci w wieku powyżej 12 lat oraz 
dorośli – 10 dni 

Substancje czynne w 1 porcji 1 kapsułka 

Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) 
6 x 10 9  żywych kultur bakterii 

Lactobacillus rhamnosus GG 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odpowiedź: Pakiet nr 7 poz. 26 i 27 - zgodnie z SIWZ.  
 
24. Pytanie:  
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Pakiet 11, poz. 170 
Czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym AS/1/35/17, w pakiecie (zadaniu) Pakiet 11, w pozycji 170 
dotyczącej „Sudocrem krem a 400 g” dopuszcza możliwość zaoferowania kremu ochronno-regenerującego o nazwie 
handlowej Zudolan 150g (dawniej Sudolan) – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania, producenta 
Novascon Pharmaceuticals? W załączniku opis produktu i jego najważniejsze cechy. 
PREPARAT: ZUDOLAN (dawniej Sudolan) 
STATUS REJESTRACYJNY: KOSMETYK 
PRZEZNACZENIE: Hipoalergiczny krem ochronno - regenerujący przeznaczony do codziennej pielęgnacji 
wrażliwej i skłonnej do podrażnień skóry dzieci od pierwszych dni życia i dorosłych. Zudolan dzięki zawartości 
odpowiednio dobranych składników wykazuje wielokierunkowe, korzystne działanie na skórę poprzez:                                             
- odbudowę naturalnej bariery ochronnej skóry;                                                                                                                                     
- zapewnienie skutecznej ochrony przed nadmierną utratą wody (TEWL);                                                                                            
- zapobieganie wysuszeniu, łuszczeniu oraz szorstkości skóry;                                                                                                              
- łagodzenie i kojenie podrażnień                                                                                                                                                            
- intensywne nawilżenie i właściwe natłuszczenie skóry.                                                                                                                        
STOSOWANIE: pielęgnacja skóry narażonej na podrażnienia, odleżyny i otarcia oraz przy odpieluszkowym 
odparzeniu.                                      
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 150g 
OPIS SUBSTANCJI CZYNNYCH: Tlenek Cynku - wykorzystywany w preparatach dla dzieci. Tworzy na skórze 
warstwę ochronną - doskonałą barierę dla wilgoci. Łagodzi otarcia, podrażnienia  i zaczerwienienia naskórka. 
Zmniejsza skłonność do ich powstawania.                                                                                                                                               
Lanolina - Doskonale zmiękcza, natłuszcza i chroni skórę. Jest zdolna do absorpcji wody w ilości równej 50% 
swojej wagi. Doskonale wchłania się przez skórę, uzupełnia jej barierę lipidową i hamuje utratę wody, dzięki czemu 
działa zmiękczająco i nawilżająco. Poprawia również gładkość i zmniejsza szorstkości skóry. Stosowana jest jako 
środek oczyszczający, wygładzający, natłuszczający i uelastyczniający skórę. 
Witamina  F - (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe NNKT) – jest bardzo dobrze przyswajalnym zespołem 
tłuszczy odbudowujących płaszcz lipidowy naskórka  i normalizujących jego fizjologiczne właściwości ochronne. 
Witamina F stosowana zewnętrznie, oprócz działania leczniczego, wykazuje również działanie ochronne. Tworząc 
cienki film na powierzchni skóry chroni ją przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych oraz 
zapobiega utracie wody. 
Gliceryna - gliceryna powstrzymuje parowanie wody i znacznie obniża jej temperaturę zamarzania. Natarta nią skóra 
nabiera miękkości. Surowiec ten przyciągając wilgoć z powietrza, nawilża naskórek czyniąc go elastycznym.  Ze 
względu na małe cząsteczki gliceryna ma zdolność przenikania przez barierę warstwy rogowej. Dzięki temu mogą 
one działać zarówno na powierzchni skóry, jak i w jej głębszych warstwach. Właściwości higroskopijne tych 
związków, jak i zdolność ich penetracji sprawiają, że zwiększają one w sposób widoczny nawilżenie naskórka. 
Allantoina - działa intensywnie nawilżająco i zapobiega nadmiernej utracie wody. Przyspiesza procesy odnowy 
naskórka oraz łagodzi podrażnienia. Wygładza  i zmiękcza naskórek. Eliminuje efekt podrażnienia skóry 
spowodowany środkami powierzchniowo-czynnymi. 
ARGUMENTY: * ZUDOLAN ma skład idealnie dostosowany do potrzeb dziecka od pierwszych dni życiu 
* Jest produktem hipoalergicznym 
* W badaniu klinicznym przeprowadzonym z udziałem niemowląt i dzieci stwierdzono BRAK DZIAŁAŃ 
NIEPOŻĄDANYCH ZWIĄZANYCH Z: podrażnieniem i wysuszeniem skóry, niekorzystną reakcją ze strony błon 
śluzowych i spojówek działaniem alergizującym kremu, niekorzystnym wpływem na stan skóry u dzieci z 
wcześniejszymi zmianami skórnymi oraz pogorszeniem ogólnego stanu dzieci 
* Produkt nie zawiera w składzie barwników, parabenów i substancji zapachowych, jest  
hipoalergiczny 
* Dodatkowo opakowanie produktu to tuba, która zapewnia antyseptyczność i bezpieczeństwo stosowania przez cały 
okres ważności produkty (28 miesięc 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kremu Zudolan 150 g, z odpowiednim 
przeliczeniem. 
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25. Pytanie:  
Pakiet 19, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w SiWZ w/w postępowaniu w PAKIECIE NR 19 W POZYCJI 1  
rzeczonej pozycji opisujących paski i glukometry dostarczenia CERTYFIKATU ISO 15197: 2015 – ( NORMA 
ISO 15197:2015 ZASTĄPIŁA ONA OD 1 LIPCA 2017 ROKU NORME ISO  15197: 2013 ) w oryginale 
poświadczonym przez jednostkę notyfikującą wpisaną na listę bazy NANDO ( lista jednostek upoważnionych do 
wystawiania certyfikatu zgodności wyrobów z regulacjami Unii Europejskiej ), a nie w oświadczeniu dla 
proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych. Oraz wymaga dokumentu 
potwierdzającego posiadanie i spełnianie w całości (czyli w parametrach precyzji i dokładności normy ISO 15197: 
2015 w oryginale nie w oświadczeniu dla proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga pasków testowych zgodnych z obowiązującymi normami. 
 
26. Pytanie:  
Pakiet 19, poz. 1  
Czy Zamawiający wymaga w/w postępowaniu w pakiecie 19 w pozycji 1, aby do oferty przystępowały tylko 
hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i 
pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach 
medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, 
wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu.  Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, 
WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem 
mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na 
rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma 
zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, 
a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy 
etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.  
Odpowiedź: Zamawiający  nie wymaga. 
 
27. Pytanie:  
Pakiet 19, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści w rzeczonym  w/w postępowaniu w pakiecie nr 19 w pozycji  1  , takie wyroby , które w 
instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym 
ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne 
wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają 
zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A tym samym 
Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku 
wdrożenia procedury na sprzęcie, którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
28. Pytanie:  
Pakiet 19, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 19 w pozycji 1, aby paski testowe były zgodnie z instrukcją obsługi 
przechowywane w zakresie temperatury przechowania min 4 – min. 40 °C i miały możliwość zamiany wartości z 
mg/dl na mmol/l? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 
 
29. Pytanie:  
Pakiet 19, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 19 w poz. 1, aby kapilara samozasysająca znajdowała się na szczycie paska a 
tym samy nie dopuszcza kapilary samozasysającej umieszczonej w innym miejscu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
30. Pytanie:  
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Pakiet 19, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe w pakiecie 19 w pozycji 1 były ważne do 6 miesięcy po otwarciu 
każdej fiolki pasków z osobna. Dzięki wysokiej stabilności enzymu zawartego w Naszych paskach możliwe jest 
wielokrotne otwieranie fiolki przez Personel medyczny, a tym samy wydłuża się czas eksploatacji jednej fiolki z 
zachowaniem dokładności pomiaru zgodnego z nową normą ISO 15 197:2015    
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 
 
31. Pytanie:  
Pakiet 1 poz. 21 
Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający 
antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?” 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 
 
 
32. Pytanie:  
Pakiet 1 poz. 21 
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu 
zakażeń kości oraz tkanek miękkich?” 

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana 
wyłącznie w w/w wskazaniach. 
Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, 
niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w 
danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 
 
33. Pytanie:  
Czy Zamawiający w pakiecie 13 pozycja 42 wymaga, aby Metamizol miał możliwość podania maksymalnej dawki 
5g na dobę, zgodnie z „Zaleceniami postępowania w bólu pooperacyjnym AD 2014” i CHPL produktu? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 
 
34. Pytanie:  
Czy Zamawiający wymaga  aby w pakiecie 13  pozycja 42 istniała możliwość łączenia w jednej strzykawce 
Poltramu z Pyralginą zgodnie z Chlp produktu? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 
 
35. Pytanie:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 5 poz. Nr 1 ( Nadroparin 2850  
jm/0,3 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1 z pakietu nr 5. 
 
 
36. Pytanie:  
W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie – czy ze względów ekonomicznych w zadaniu 5 poz. Nr 1 
Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 150 opakowań Nadroparin 2850 jm/0,3 ml x 10 amp. Strz., na postać 
wielodawkową Nadroparine Calcium czyli FRAXIPARINE MULTI inj 9500jm/ml x 10f a 5 ml ( w ilości 9 
opakowań) + STRZYKAWKA KD-JECTIII 1ml + igła 25Gx100 (w ilości 9 opakowań) + MINI SPIKE V X 1 szt ( 
w ilości 90 szt). 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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37. Pytanie:  
Czy w pakiecie nr 10 pozycja 14 (Sevofluranum 250 ml – 60 butelek) Zamawiający w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa na bloku operacyjnym, wymaga Sevofluranum do parowników będących aktualnie na bloku 
operacyjnym tj. z zamkniętym, fabrycznie zamontowanym systemem napełniania, bez żadnych dodatkowych 
elementów (nakręcanych ) łączących butelkę z parownikiem? 
 Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga Sevofluranum do parowników będących własnością Zamawiającego tj. z 
zamkniętym, fabrycznie zamontowanym systemem napełniania, bez żadnych dodatkowych elementów (nakręcanych 
) łączących butelkę z parownikiem w systemie nalewania Dräger  Fill. 
r 
 
38. Pytanie:  
Dotyczą pak. 19: 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania paski o następujących parametrach: 

 

PARAMETRY   
  PASKI TESTOWE 

METODA POMIARU biosensoryczna 
ENZYM dehydrogenaza glukozy 
WIELKOŚĆ PRÓBKI 0,6 µl 

TYP KRWI 
włośniczkowa, żylna, tętnicza, 

noworodkowa 

JEDNOSTA MIARY mg/dl 
ZAKRES POMIARU 20-500 mg/dl 
CZAS POMIARU 5 sek 
ZAKRES HEMATOKTYTU 15-65 % 

CZUJNIK MINIMALNEJ 
OBJĘTOŚCI 

badanie nie rozpocznie się przy zbyt 
małej wielkości próbki 

MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA nie 

PAKOWANIE PASKÓW 
Pojedynczo , po 100 pasków w 

opakowaniu zbiorczym. 
TEMPERATURA 
PRZECHOWYWANIA 

4-30 stopni 

TEMPERATURA WYKONYWANIA 
POMIARU 

15-40 STOPNI 

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym 

ISO 15197-2013 
Wskazana norma nie dotyczy pasków 

 do stosowania szpitalnego  
 
współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach? 
 

PARAMETRY   
  GLUKOMETR 
PROCEDURA TESTOWA amperometria 
KALIBRACJA osocze 

TECHNIKA KALIBRACJI  
w celu zwiększenia dokładności pomiaru 

mechaniczna (pasek kalibrujący) 
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WYŚWIETLACZ CYFRY 1,9 CM 
PAMIĘĆ 1000 wyników 
ZASILANIE 2 baterie CR 2032 
ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII 3000 
AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE po 120 sek 
WAGA 33-37 gramów 
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA OD -20 DO 60 STOPNI 
TEMPERATURA WYKONYWANIA 
POMIARU 

10-50 STOPNI 

KOMUNIKATY LO, HI, KETONES 

WSKAZANIA DO STOSOWANIA 
Wyłącznie w lecznictwie 

zamkniętym 

ISO 15197-2013 
Wskazana norma nie dotyczy pasków  
do stosowania szpitalnego 

Brak automatycznego wyrzutu paska 
Paski pakowane pojedynczo 
umożliwiają usuwanie bezdotykowe 
pasków z glukometru 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
39. Pytanie:  
 Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga 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 do 30�C; j) podświetlany ekran 
glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z 
polskim prawem? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
40. Pytanie:  
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. 
 
41. Pytanie:  
Czy Zamawiający wymaga aby oferowane paski testowe były wyrobem medycznym refundowanym, co 
zapewni ciągłość dostaw pasków testowych do siedziby zamawiającego w całym okresie umowy 
przetargowej? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 
 
42. Pytanie:  



                                                                          Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
                                                                           63-700 Krotoszyn,  ul. Młyńska  2  
                                                                          tel. (062) 588 03 90   fax. (062) 588 04 02    
                                                                                                  Nr KRS 000 000 2750 
                                                                                    NIP: 621-15-36-551       REGON 0003110226 
                                                                       e-mail: spzoz@krotoszyn.pl 
                                                                                     internet: http://www.spzoz.krotoszyn.pl/   

Misja zakładu: 
„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej  i wrażliwość na 

problemy naszych pacjentów” 

 11

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: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
43. Pytanie:  
Czy Zamawiający dopuści takie paski testowe, które zgodnie z instrukcją mogą dawać nieprawidłowe 
wyniki pomiarów stężenia glukozy m. in. u niemowląt, pacjentów z niewydolnością serca i generalnie 
różnymi, nieokreślonymi precyzyjnie zaburzeniami krążenia obwodowego?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
44. Pytanie:  
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do 
glukometrów 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 (opakowanie jednostkowe zawiera 2 
fiolki x 25 pasków, przy czym każda z fiolek może być zużyta w a ciągu 4 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: Zamawiający dopuszcza. 
 
45. Pytanie:  
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 jaki jest zakres tej 
normy, gdyż 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: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
46. Pytanie:  
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 dopuszcza nie wymaga. 
 
47. Pytanie:  
Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zasysających próbkę krwi o objętości poniżej 1 mikrolitra – 
prosimy o podanie maksymalnej wymaganej objętości. 



                                                                          Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
                                                                           63-700 Krotoszyn,  ul. Młyńska  2  
                                                                          tel. (062) 588 03 90   fax. (062) 588 04 02    
                                                                                                  Nr KRS 000 000 2750 
                                                                                    NIP: 621-15-36-551       REGON 0003110226 
                                                                       e-mail: spzoz@krotoszyn.pl 
                                                                                     internet: http://www.spzoz.krotoszyn.pl/   

Misja zakładu: 
„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej  i wrażliwość na 

problemy naszych pacjentów” 

 12

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga – maks. wymagana objętość to 4 mikrolitra. 
 
48. Pytanie:  
Czy Zamawiający wymaga aby określony w instrukcji maksymalny błąd pomiarowy zaoferowanych 
pasków testowych nie przekraczał ±15mg/dl dla stężeń glukozy <100mg/dl i ±15% dla stężeń glukozy 
>100 mg/dl, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 
 
49. Pytanie:  
Pytanie  1 dotyczy formularza asortymentowo-cenowego 
Pakiet 3 poz. 9    
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww pozycji z pakietu ze względu na zakończenie produkcji leku.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
50. Pytanie:  
Pytanie 2 dotyczy formularza asortymentowo-cenowego 
Pakiet 1 poz. 3 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu Etomidate Lipuro 2mg / ml roztw. 10 ml  w opakowaniu 10 amp 
co daje w przeliczeniu 30 opakowań ?    
Odpowiedź: W pakiecie nr 1 poz. 3 znajduje się przedmiot zamówienia : Amoxicillinum kaps. 500mg a 16 a nie 
Etomidate Lipuro 2mg / ml roztw. 10 ml . 
 
51. Pytanie:  
Pytanie 3 dotyczy formularza asortymentowo-cenowego 
Pakiet 12 poz. 11,12, 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww pozycji i utworzenie odrębnego pakietu, co umożliwi składanie ofert 
również producentom leków. 
 Odpowiedź: Bezzasadność pytania.  W pakiecie nr 12 Zamawiający wymaga, aby oferty złożyć na poszczególne 
pozycje w pakiecie. 
 
52. Pytanie:  
Pytanie 4 dotyczy formularza asortymentowo-cenowego 
Pakiet 12 poz. 11,12, 
Ze względu na różnie rodzaje opakowań leku Paracetamol o różnym stopniu bezpieczeństwa infuzji prosimy o 
doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga ww. pozycji roztworu do infuzji w opakowaniu: butelka z materiału 
klasy medycznej (LDPE), stojący z portami niewymagającym dezynfekcji przy pierwszym użyciu typu Ecoflac?  
Jałowe porty podwyższają bezpieczeństwo przygotowania leku na oddziałach szpitalnych. Nie wymagają użycia 
środka dezynfekcyjnego, co wpływa także na obniżenia kosztów.  
Flakon z LDPE - materiału klasy medycznej to opakowanie w pełni zapadalne bez potrzeby zewnętrznego 
napowietrzania (otwierania w czasie infuzji napowietrznika na przebiegu aparatu do przetaczania) z możliwością 
pracy w systemie zamkniętym. Utylizacja opakowania zapadalnego z LDPE znacznie obniża koszty ponoszone 
przez Szpital z tego tytułu.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
53. Pytanie:  
Pytanie 5 dotyczy formularza asortymentowo-cenowego 
pakiet 22 poz. 15,   
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ww pozycji preparatu w postaci ampułki, co umożliwi składanie ofert 
większej ilości producentów i skłoni do konkurencyjności oferty.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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54. Pytanie:  
Pak.1 poz.21 
Bardzo proszę o wskazanie rozmiaru jaki Zamawiający ma na myśli ? 
Odpowiedź: Rozmiar: 10 x 10 x 0,5 cm 
 
55. Pytanie:  
Pak.1 poz.22 
Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 1 poz 22 (Meropenem) wymaga, aby trwałość roztworu do 
wstrzyknięć dożylnych preparatu po przygotowaniu wynosiła 3 godziny w kontrolowanej temperaturze do 
25 st. C, lub 12 h w temperaturze 2-8 st. C i była udokumentowana zapisem  w Charakterystyce Produktu 
Leczniczego, oraz  aby trwałość roztworu do infuzji preparatu meropenem po przygotowaniu z 0,9% 
chlorkiem sodu wynosiła 3 godziny w kontrolowanej temperaturze do 25 st. C, lub 24 h w temperaturze 2-8 
st. C i była udokumentowana zapisem  w Charakterystyce Produktu Leczniczego ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 
 
56. Pytanie:  
Pak.1 poz.22 
Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 1 poz 22  (Meropenem) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane 
wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń 
wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie 
płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, 
powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane 
zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 
 
57. Pytanie:  
Pak.1 poz.28 
W związku ze zmianą przez producenta opakowania i gramatury czy Zamawiający wyrazi zgodą na wycenę 
preparatu : Nystatyna Teva,2800000jm/28ml,gr.d/sp.zaw.,1 sbut.? 
(Nystatyna Teva(Nyst.Pliva)2400000j/24ml,gr,zaw,1fl – koniec produkcji) 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
58. Pytanie:  
Pak.4 poz.28 
W związku z zakończoną produkcją preparatu inj.0,01g/5ml czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
preparatu 1 mg/ml; 10 ml, roztw.do infuz,10 amp - 12 op.? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
59. Pytanie:  
Pak.4 poz.36 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu o składzie : 1 kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 
610 mg chlorku potasu.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.. 
 
60. Pytanie:  
Pak.7 poz.35 
a) Czy Zamawiający dopuszcza  w pakiecie nr 7 poz.35  wycenę 9 opakowań 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. 
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
61. Pytanie:  
Pak.7 poz.35 
b) Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 7 poz.35  był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - 
Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ  - 9 op.? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 
 
62. Pytanie:  
Pak.7 poz.40 
a)Czy zamawiający dopuszcza  w pakiecie nr 7 poz.40  wycenę 21 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 50 saszetek 
(PEG 4 litry - Fortrans) , który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu 
Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w 
Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego 
(http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ..(Nie dopuszczamy). 
 
63. Pytanie:  
Pak.7 poz.40 
b) Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 7 poz. 40  był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - 
Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ  - 21 op.? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ..(Preparat Makrogol jest w poz.35). 
 
64. Pytanie:  
Pak.7 poz.47 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o składzie : 1 tabl. zawiera cholina-35 mg, L-
asparaginian L-ornityny- 100 mg ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
65. Pytanie:  
Pak.10 poz.8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci mleczno-białej emulsji do wstrzykiwań typu olej w 
wodzie ? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę. 
 
66. Pytanie:  
Pak.11 poz.17 
Bardzo proszę o wydzielenie w/w pozycji z pak.11.Trudności w dostępności preparatu 
. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.. 
 
67. Pytanie:  
Pak.11 poz.18 
Bardzo proszę o wydzielenie w/w pozycji z pak.11.Trudności w dostępności preparatu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.. 
 
68. Pytanie:  
Pak.11 poz.24 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o pojemności 1000 ml- 50 op.? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
69. Pytanie:  
Pak.11 poz.35 

http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie
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Bardzo proszę o wskazanie dawki ? 
Odpowiedź: Buderhin  aerosol  do nosa 50 mg/dawkę donosową 200 dawek poj. 10 ml    
 
70. Pytanie:  
Pak.11 poz.41 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu dostępnego na jednorazowe zezwolenie MZ ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
71. Pytanie:  
Pak.11 poz.86 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu immunoglobuliny antyHBs do podaży domięśniowej w 
dawce 180j.m./1ml w postaci liofilizatu i rozpuszczalnika do sporządzenia roztworu? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
72. Pytanie:  
Pak.11 poz.100 
Bardzo proszę o wydzielenie w/w pozycji z pak.11.Trudności w dostępności preparatu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
73. Pytanie:  
Pak.11 poz.171 
Czy Zamawiający wymaga preparatu o gramaturze 400 g ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga preparatu o gramaturze 400 g. 
 
74. Pytanie:  
Pak.11 poz.176 
W związku z brakiem produkcji preparatu Silol 350F 100 ml czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 
preparatu :Silol Unia, 205,6 mg/ml, roztw.,aer.na skórę,100ml ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
75. Pytanie:  
Pak.11 poz.194 
Czy Zamawiający ma na myśli kapsułki o przedłużonym uwalnianiu ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 
 
76. Pytanie:  
Pak.13 poz.27 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci fiolek ? 
Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę. 
 
77. Pytanie:  
Pak.13 poz.47 
Czy Zamawiający ma na myśli ilość w opakowaniu x 28 tabl.- 240 op.? 
(brak opakowań x 20 tabl.) 
Odpowiedź: Tak, opakowanie a 28 tabletek. 
 
78. Pytanie:  
Pak.13 poz.48 
Czy Zamawiający ma na myśli ilość w opakowaniu x 28 tabl. - 12 op.? 
(brak opakowań x 20 tabl.) 
Odpowiedź: Tak, opakowanie a 28 tabletek. 
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79. Pytanie:  
Pak.13 poz.54 
Czy Zamawiający ma na myśli ilość w opakowaniu x 28 tabl. – 7  op.? 
(brak opakowań x 30 tabl.) 
Odpowiedź: Można zaoferować opakowanie a 28 tabletek z odpowiednim przeliczeniem. 
 
80. Pytanie:  
Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycji 5 oraz 6 dopuszcza produkt leczniczy Ciprofloxacin w postaci 
wodorosiarczanu, jako substancję tożsamą, zgodnie          z  definicją art. 15 punkt 9. Ustawy Prawo 
Farmaceutyczne, do wymaganej postaci monowodzianu, o tych samych właściwościach  w odniesieniu do 
bezpieczeństwa           i skuteczności jako odpowiedników referencyjnych produktu leczniczego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
 
81. Pytanie:  
Czy Zamawiający  w Pakiecie 3 pozycji 6 wymaga opakowania z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami ze 
strzałkami, które minimalizują ryzyko pomyłki portu podczas obsługi opakowań?   
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
 
82. Pytanie:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 3 pozycji 6, co pozwoli na przystąpienie do nowo 
utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 
83. Pytanie:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 13 pozycja 27 preparatu Kalium chloratum 15% 20ml 
w systemie bezigłowym pakowany po 20 sztuk?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 

 
 
III Zapytania do SIWZ 
84 Pytanie:  
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu zawartego w rozdziale III pkt. 11 SIWZ?   
 
Zgodnie z art. 52 ust 2 pkt 4 ustawy dostarczanie próbek produktów leczniczych stanowi  reklamę produktu 
leczniczego i jest dostępne tylko pod warunkami zdefiniowanymi w ustawie. Warunki te określono w art. 54 ust 3 i 
stanowią one: 
Reklama produktu leczniczego polegająca na bezpłatnym dostarczaniu jego próbek może być kierowana wyłącznie 
do osób uprawnionych do wystawiania recept, pod warunkiem że:  
1) osoba upoważniona do wystawiania recept wystąpiła w formie pisemnej do przedstawiciela handlowego lub 
medycznego o dostarczenie próbki produktu leczniczego;  
2) osoba dostarczająca próbkę prowadzi ewidencję dostarczanych próbek;  
3) każda dostarczana próbka nie jest większa niż jedno najmniejsze opakowanie produktu leczniczego dopuszczone 
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  
4) każda dostarczana próbka jest opatrzona napisem „próbka bezpłatna – nie do sprzedaży”;  
5) do każdej dostarczanej próbki dołączona jest Charakterystyka Produktu Leczniczego albo Charakterystyka 
Produktu Leczniczego Weterynaryjnego;  
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6) ilość próbek tego samego produktu leczniczego dostarczanych tej samej osobie nie przekracza pięciu opakowań w 
ciągu roku. 
Nadto dodatkowe, surowsze warunki dostarczania próbek wprowadza europejskie stowarzyszenie EFPIA oraz 
polska INFARMA. Próbki zgodnie z tymi samoregulacjami mogą dotyczyć tylko produktu wprowadzonego na 
rynek do 12 miesięcy wstecz oraz ich liczba nie może przekraczać 4 opakować rocznie. 
Jak wynika z powyższego, nie ma możliwości dostarczenia szpitalowi próbek leków, chyba, że ze stosownym 
wnioskiem wystąpią lekarze zatrudnieni w placówce i spełnione będą pozostałe wymagania ustawowe oraz 
samoregulacyjne. 
Nadto próbki dostarczane w tym trybie nie mogą być próbkami leków refundowanych, z uwagi na zakaz zawarty w 
ustawie refundacyjnej (art. 49). 
Naruszenie powyższych zapisów przez firmę farmaceutyczną grozi sankcjami administracyjnymi oraz karnymi.  
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od żądania próbek. 
 
 85 pytanie:  
Dotyczy pakietu nr 14 
Dotyczy pkt. III.11 SIWZ  
Zamawiający w pkt III.11 SIWZ „zastrzega sobie możliwość żądania próbek w celu sprawdzenia zgodności 
zaoferowango towaru z opisem przedmiotu zamówienia”.  Prosimy o potwierdzenie, iż ww. zapis nie dotyczy 
produktów zawartych w pakiecie nr 14? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapis nie dotyczy produktów zawartych w pakiecie nr 14. 
 
 86 Pytanie:  
Dotyczy pakietu nr 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia dla 
produktów leczniczych znajdujących się w pakiecie nr 14? 
Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin dostaw dla produktów leczniczych znajdujących się w pakiecie nr 14 do 
24h z zaznaczeniem: dostawy cito w razie potrzeby. 
 
 
IV Zapytania do Projektu Umow 
87 Pytanie:  
Czy Zamawiający w par. 2.2. sprecyzuje termin dostawy poprzez następujące sformułowanie zdania pierwszego 
tego paragrafu: „Dostawy będą realizowane codziennie, tj. dnia następnego po uprzednim zgłoszeniu przez 
Zamawiającego żądanej ilości, uzależnionej od bieżącego zapotrzebowania.” Obecny zapis nie podaje terminu 
dostawy, przy czym trudno założyć, że  jest to termin natychmiastowy. Z drugiej strony zapis par. 2.1 odnosi się do 
„wyznaczonego terminu” nie wskazując jednak, o jaki termin (i przez kogo wyznaczony) chodzi. Termin dostawy 
jest essentialia negotii umowy dostawy. 
Odpowiedź: Zamawiający postanawia zmienić  zapis umowy w par.2.2 na „Dostawy będą realizowane codziennie, 
tj. dnia następnego po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego żądanej ilości, uzależnionej od bieżącego 
zapotrzebowania” 
 
88 Pytanie:  
Czy Zamawiający w par. 3.1. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 
4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być 
składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji 
elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej. Zamówienie jest złożone 
dopiero od chwili potwierdzenia go faksem. 
Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapis § 3 ust. 1 projektu umowy bez zmian. Zamawiający 
postanawia zmienić zapis w § 3 ust. 2, otrzymuje brzmienie „ Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi 
zamówienie składane telefonicznie faksem lub w formie dokumentu elektronicznego. 
 
89 Pytanie:  
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Czy Zamawiający dopisze w par. 6.2.2. na końcu frazę: „Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma 
zastosowania, jeśli w ramach Umowy  towar oferowany jest po cenie niższej”? 
Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian. 
 
90 Pytanie:  
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 10.1.b? wskazany tam ‘nakaz zajęcia majątku’ jest terminem  
niezdefiniowanym w polskich przepisach.  Gdyby chodzić miało o zajęcie ruchomości w toku egzekucji 
komorniczej, to z uwagi na rozmiar przedsiębiorstwa Wykonawcy sytuacja taka nie rodzi żadnych ryzyk u 
Zamawiającego. Nie sposób wykluczyć, że w toku normalnej działalności może zostać wszczęta egzekucja i zajęte 
ruchomości Wykonawcy, ale dlaczego sytuacja taka miałaby być podstawą do zakończenia umowy – trudno 
Wykonawcy zrozumieć.  
Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian. 
 
91 Pytanie:  
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 §1 ust.4 
umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?  
Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian. Zgodnie z wyrokiem KIO z 
10 listopada 2010 r. Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia 
spełniał jego oczekiwania i zaspakajał jego potrzeby. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 9 kwietnia 2010 r KIO/UZP 
352/10  "nie można oczekiwać iż zlecający usługę świadczoną w dłuższym okresie czasu, a nie na przykład 
jednorazowo będzie w stanie określić minimalną ilość towarów, których transportu podejmuje sie wykonawca. 
 
 92Pytanie:  
Do treści §4 ust.2 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na 
okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do 
odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."  
Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian 
 
93 Pytanie:  
Do §7 ust.3 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: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian 
 
94 Pytanie:  
Prosimy o dopisanie do §7 ust.4 projektu umowy:"...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w 
transakcjach handlowych".  
Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian 
 
95 Pytanie:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §12 ust.2 myślnik pierwszy poprzez zapis o 
ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości netto NIEZREALIZOWANEJ części 
przedmiotu umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian 
 
96 Pytanie:  
Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 7 ust. 2 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania 
dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego 
płatności. 
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Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian 
 
97 Pytanie:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 7 ust. 4 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na 
„odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 
Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian 
 
98 Pytanie:  
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy 
w zakresie zapisów § 12 ust. 2:  
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

  - za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości 
umownej brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, 
- w wysokości 0,1% wartości umownej brutto towaru nie dostarczonego w terminie z winy Wykonawcy za 
każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie. 

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian 
 
 
 
 
 
Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i 
zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.   
 
 
 

Z poważaniem 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krotoszyn, dnia 15.11.2017 r.   


