
 

Szczecinek, dnia  24.01.2020 r. 

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki  38 
78-400  Szczecinek 
       Do wszystkich Wykonawców 
       Nr sprawy  14/2019 
       Nr ogłoszenia 523648-N-2019 
       z  dnia  13.03.2019 r. 
 
 
 
          dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych 
Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 – dot. Pakiet 24 poz. 23 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego, rozpuszczalnego w 
wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych 
podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia 
oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. Produkt zawiera 2g lidokainy i 
0,25g chlorhexydyny / 100g produktu, pakowany w bezlateksowych i wygodnych 
ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6 ml ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 2 – dot. Pakiet 10 poz. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 10 poz. 6 lek Atenolol? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę na złożenie oferty do pakiet 10 bez pozycji nr 6   
 
Pytanie 3 – dot. wzór umowy 
Czy Zamawiający w par 1.4 zmieni wysokość kary umownej z 20% do wartości max. 0,2%? Obecna 
wysokość kary umownej jest rażąco wygórowana.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 4 – dot. wzór umowy 
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.8? Jest on rażąco sprzeczny z zasadami współżycia 
społecznego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 5 – dot. wzór umowy 
Czy Zamawiający w par. 5.3. zmieni termin rozpatrzenia reklamacji dotyczącej braków ilościowych na 
3 dni robocze? Zgłoszona reklamacja (także ilościowa) wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem 
analizy dokumentów magazynowo-spedycyjnych oraz wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki. 
Wykonanie tego w ciągu 48 godzin jest niemożliwe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: zmienia termin rozpatrzenia reklamacji na 3 dni robocze 
 
Pytanie 6 – dot. Pakiet 28 poz. 22  
Czy Zamawiający zaakceptuje preparat typu Rectanal 150 ml  wlewka doodbytnicza ? 
 sodu diwodorofosforan jednowodny (Natrii dihydrophosphas monohydricus) 14 g; 
disodu fosforan dwunastowodny (Dinatrii phosphas dodecahydricus) 5 g / 100 ml 
Opakowania zbiorcze – karton x 20 butelek LZ – w przeliczeniu na opakowania jednostkowe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak, dopuszcza 
 
Pytanie 7 – dot. Pakiet 25 poz. 6 



Zwracamy się z prośbą do Zamawiajacego o wydzielenie z pak.25 poz.6 „ROZTWÓR WITAMIN 
rozpuszczających się w wodzie i tłuszczach x 10 amp”. Pozytywna odpoiwedź pozwoli na skłądanie 
ofert konkurencyjnych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 8 – dot. Pakiet 36 poz. 1 
Czy Zamawiający w pak.36 poz.1  wymaga zaoferowania koncentratu pierwiastków śladowych w 
postaci soli organicznych o wysokiej zawartości cynku i selenu ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 9 – dot. Pakiet 38 poz. 1 
Czy Zamawiajacy w pak.38 poz.1 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym 
zastosowaniu klinicznym - aminokwasów specjalistycznych typu NEPHRO (Aminomel Nephro 6%)?  
Pozytywna odpowiedź pozwloni na składanie konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszej ceny 
przez Zamawiajacego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 10 – dot. wzór umowy 
Do treści §1 ust. 4 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §1 ust. 4 wzoru umowy 
w ten sposób, aby w razie konieczności dokonania zamówienia zastępczego Wykonawca był 
zobowiązany do pokrycia różnicy w cenie zamiast do zapłaty kary 20% wartości zamówienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 11 – dot. wzór umowy 
Do treści §1 ust. 7 oraz §6 lit. d) tiret trzecie wzoru umowy. 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 §1 
ust. 7, §6 lit. d) tiret trzecie wzoru umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tego zapisu 
w umowie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający wyraźnie wskazał granice ilościową „do wysokości umowy brutto” 
 
Pytanie 12 – dot. wzór umowy 
Do treści §1 ust. 10 oraz §6 lit. d) wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub 
wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie 
przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na 
sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności 
ponoszenia kary przez Wykonawcę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 13 – dot. Pakiet  
Do treści §4 ust. 5 lit. e) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary 
umownej za wstrzymanie dostaw w wysokości 5% wartości zamówienia? Jednocześnie prosimy o 
dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się 
przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 14 – dot. wzór umowy 
Do treści §4 ust. 7 wzoru umowy. Prosimy o zmianę brzmienia niniejszego zapisu w ten sposób, aby 
odsetki za zwłokę w płatnościach były naliczane od pierwszego dnia od upływu terminu na zapłatę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający zmienia  brzmienie §4 ust. 7 na następujące 
 „Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych 
w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych). 
  
Pytanie 15 – dot. wzór umowy 



Do treści §4 ust. 8 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu niezgodnego z art. 552 Kodeksu 
cywilnego, pozbawiającego Sprzedającego prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień w 
płatnościach za dostarczone towary. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
V 
Pytanie 16 – dot.  
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” 
oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo 
upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną 
się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego 
postępowania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dotyczy SIWZ 
 
Pytanie 17 – dot. Pakiet  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych 
prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
- weksla in blanco wraz z deklaracją; 
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; 
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego 
lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w 
przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego 
lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko 
Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub 
upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub 
w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej 
uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z 
narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z 
późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.). 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dotyczy SIWZ 
 
Pytanie 18 – dot. Pakiet 58 poz. 3 
Czy zamawiający dopuści w pak. 58 poz. 3  Nebbud  0,25mg/ml/2ml w postaci ampułek, co pozwoli na 
złożenie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 19 – dot. Pakiet 4 poz. 36, 37 
Czy zamawiający wymaga w pakiecie nr 4 pozycji nr 36 oraz 37 aby zaoferowany produkt lidokainy 
posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym jako składnik analgezji 
prewencyjnej i multimodalnej ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak, wymaga 
 
Pytanie 20– dot. Pakiet 1 poz. 43, 44 
Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 1 pozycja 43 oraz 44  zgodnie z ChPl produktu, Poltram  
można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Pyralgina inj., przed podaniem pacjentowi? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak, wymaga 
 
Pytanie 21 – dot. Pakiet 4 poz. 29, 30 
Czy zamawiający wymaga w pakiecie nr 4 pozycji nr 29 oraz 30 aby zaoferowany Fentanyl mógł być 
podawany domięśniowo, dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak, wymaga 
 
Pytanie 22 – dot. Pakiet 6 poz. 5 
Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie nr 6 pozycja  nr 5, aby Ceftazydym zachowywał po 
rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C? 
Odpowiedź: tak, wymaga 



Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 23 – dot. Pakiet 4 poz. 7 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, poz. 7 (BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM SPINAL 0,5% HEAVY 
4ml x 5amp.) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż 
stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy 
skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, 
który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie 
przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli 
MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial 
load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30) 
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak, wymaga 
 
Pytanie 24 – dot. Pakiet 18 poz. 10 
Czy w związku z tymczasowym brakiem produkcji MARCAINE-ADRENALINE 0,5% 5 FIOL.A 20 ML 
ROZT. DO WSTRZ. (5 MG + 0,005 MG)/ML i brakiem odpowiednika, Zamawiający wyrazi zgodę na 
wycenę w Pakiecie nr 18, poz. 10 (MARCAINE-ADRENALINE 0,5% v-r 5mg/ml x 5 fiol. a 20ml), 
podając ostatnią cenę sprzedaży oraz informację o braku, bez konieczności ponoszenia kary przez 
Wykonawcę za nieterminową dostawę leku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę 
 
Pytanie 25– dot. Pakiet 79 poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt ATRACURII BESILAS 50mg/5ml x 5amp w Pakiecie nr 79 
poz. 1 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie 
produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 26 – dot. Pakiet 79 poz. 2 
C Czy Zamawiający wymaga, aby produkt ATRACURII BESILAS 25mg/2,5ml x 5amp w Pakiecie nr 
79, poz. 2 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na 
przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 
25°C? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 27 – dot. Pakiet 76 poz. 4 
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 76 w pozycji  nr 4  
produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym,  worka trójkomorowego  zawierającego 
aminokwasy 33g z elektrolitami, glukozę 120g, azot 5,4g oraz emulsję tłuszczową, która jest 
związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 780kcal, 
energii całkowitej 910 kcal, do podaży drogą żył centralnych lub obwodowych – Multimel N4-550E 
1500 ml? 
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 28 – dot. Pakiet 76 poz. 2 
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 76 w pozycji  nr 2  
produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył 
obwodowych lub centralnych zawierającego aminokwasy 44g, elektrolity, glukozę 160g, azot 7,3g 
oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), 
energii całkowitej 1215 kcal – Multimel N4 550E 2000 ml? 
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 29 – dot. Pakiet 76 poz. 1 



W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 76 w pozycji  nr 1  
produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył 
centralnych zawierającego aminokwasy 68g, elektrolity, glukozę 240g, azot 11,2g oraz emulsję 
tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii 
całkowitej 2030 kcal – Multimel N6 900E 2000 ml? 
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 30 – dot. Pakiet 76 poz. 3 
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 76 w pozycji  nr 3  
produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył 
obwodowych lub centralnych zawierającego aminokwasy 25,3g, elektrolity, glukozę 75g, azot 4g oraz 
emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), 
energii całkowitej 700 kcal – Olimel Peri N4 1000ml ? 
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 31 – dot. Pakiet 68 poz. 1 
Czy zamawiający w pakiecie 7 pozycja 1 oczekuje aby płyn do antykoagulacji w nerkowej terapii  
zastępczej był produktem leczniczym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: sądząc po treści pytania chodzi Wykonawcy o pakiet 68 poz. 1,   tak, oczekuje  
 
Pytanie 32 – dot. Pakiet 68 poz. 4  
Czy zamawiający w pakiecie 7 pozycja 4 dopuści aby płyn do dializy buforowany dwuwęglanem 
stosowany w nerkowej terapii zastępczej ,bez zawartości wapnia  posiadał skaład: Mg 2+  0,75 
mmol/l, Na+ 140mmol/l,  CL- 122 mmol/l , HC03- 22 mmol/l? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: sądząc po treści pytania chodzi Wykonawcy o pakiet 68 poz. 4,   tak,  oczekuje  
 
Pytanie 33 – dot. Pakiet 7 poz. 7 
Czy zmamawiający w pakiecie 7 pozycja 7 oczekuje aby Płyn substytucyjny i dializacyjny był 
produktem leczniczym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: sądząc po treści pytania chodzi Wykonawcy o pakiet 68 poz. 7,    tak,  oczekuje  
 
Pytanie 34 – dot. Pakiet 17 poz. 2 
Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 17 pozycja 2, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu 
Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego 
w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku 
rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz. w temp. 25ºC i 8 godzin w temp. 2-8ºC, co pozwoli na 
bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?  
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 35 – dot. Pakiet 31 poz. 1, 2 
Czy Zamawiający dopuści, w pakiecie 31 pozycja 1 i 2 worki dwukomorowe Aminomix Nowum 
pakowane po 4 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości?  
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 36 – dot. Pakiet 49 poz. 1 
Czy Zamawiający wrazi zgode na zaoferowanie, w pakiecie 49 pozycja 1,  Fluconazolum pakowanego 
po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?  
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 37 – dot. Pakiet 55 poz. 1, 2 



Czy Zamawiający wrazi zgode na zaoferowanie, w pakiecie 55 poz 1 i 2, produktu paracetamol x 10 
fiolek z odpowiednim przeliczeniem ilości?  
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 38 – dot. Pakiet 67 poz. 1 
Czy Zamawiający wrazi zgode na zaoferowanie, w pakiecie 67 poz 1, produktu metronidazol x 40 
sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 39 – dot. Pakiet 76 poz. 3 
Czy Zamawiający w pakiecie 76 w pozycji 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego 
SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 25,0g z tauryną, 4g azotu, glukozę z 
elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 19g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% 
oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 63g o energii pozabiałkowej 450 kcal, pojemności 
493ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 40 – dot. Pakiet 76 poz. 1 
Czy Zamawiający wrazi zgode na zaoferowanie, w pakiecie 76 poz 1, worka 3 komorowego 
SmofKabiven x 4 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 42 – dot. Pakiet 85 poz. 1, 2 
Czy Zamawiający wrazi zgode na zaoferowanie, w pakiecie 85 poz 1 i 2, produktu Ciprofloxacin x 20 
sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 43 – dot. Pakiet 85 poz. 4 
Czy Zamawiający wrazi zgode na zaoferowanie, w pakiecie 85 poz 4, Natrium Chloratum pakowanego 
po 50 ampułek z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 44 – dot. Pakiet 89 poz. 1 
Czy Zamawiający wrazi zgode na zaoferowanie, w pakiecie 89 poz 1, Propofol (MCT/LCT) 
pakowanego po 5 ampułek z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 45 – dot. Pakiet 92 poz. 4 
Czy, w pakiecie 92 pozycja 4, Zamawiający miał na myśli produkt o pojemności 500ml? 
 Odpowiedź: 
Zamawiający: tak, pojemność 500 ml 
 
Pytanie 46 – dot. Pakiet 93 poz. 1 
Czy Zamawiający wrazi zgode na zaoferowanie, w pakiecie 93 poz 1, Kalium chloratum w opakowaniu 
typu ampułka pakowanego po 20 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 47 – dot. Pakiet 100 poz. 1 
Czy Zamawiający wrazi zgode na zaoferowanie, w pakiecie 100 poz 1, produktu Cefepim w fiolkach 
pakowanego po 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 48 – dot. Pakiet 60 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 60 pozycji 1 kompletnej diety do żywienia 
dojelitowego, standardowa, o wysokiej zawartości błonnika – co najmniej 1,5g/100ml, zawierająca 
białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, 



izoosmotyczna, o osmolarności do 285 mosmol/l, w zabezpieczonym samozasklepiającą się 
membraną worku o objętości 500ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 49 – dot. Pakiet 60 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 60 pozycja 2 diety do żywienia 
dojelitowego, standardowa, o wysokiej zawartości błonnika – co najmniej 1,5g/100ml, zawierająca 
białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, 
izoosmotyczna, o osmolarności do 285 mosmol/l, w zabezpieczonym samozasklepiającą się 
membraną worku o objętości 1000 ml?  
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
 
Pytanie 49a – dot. Pakiet 60 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 60 pozycja 3 diety Fresubin Hepa w 
opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatoresztkowa, 
wysokokaloryczna(1,5kcal/ml) stosowana w niewydolności wątroby zawierająca białko (wysoka 
zawartość aminokwasów rozgałęzionych, niska za¬wartość aminokwasów aromatycznych): soja, 
mleko (kazeina); amino¬kwasy(4g/100ml), tłuszcze (22% MCT): MCT, olej sojowy, olej 
rzepakowy(4,7g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(17,9g/100ml), błonnik(polisacharydy 
soi)(1,0g/100ml) o osmolarności 330 mosmol/l? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 50 – dot. Pakiet 60 poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 60 pozycja 4 diety Fresubin HP Energy, 
w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, 
wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i 
serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi 
EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(17,0g/100ml)o osmolarności 300 mosmol/l? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 51 – dot. Pakiet 60 poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 60 pozycja 5 diety Fresubin 2 kcal HP do 
żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 2 kcal/ml, bogatobiałkowa - co najmniej 20% energii 
białkowej, zawierająca białko mleka, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, o 
osmolarności do 395 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o 
objętości 500 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 52 – dot. Pakiet 60 poz. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 60 pozycja 6 diety diety  Survimed OPD w 
opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 
kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania 
zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), 
tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafra¬nowy, olej rybi (EPA, 
DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), 
błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 53 – dot. Pakiet 60 poz. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 60 pozycja 7 diety diety Fresubin Energy 
Drink 200ml dieta wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina, 
serwatka) (5,6g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy) (5,8g/100ml), węglowodany 
(maltodekstyny, cukier trzcinowy)(18,8g/100ml) o osmolarności 405 mosmol/l? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 54 – dot. Pakiet 60 poz. 8 



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 60 pozycja 8 diety diety Fresubin Original w 
opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 
kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej 
rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany 
(maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 55 – dot. Pakiet 60 poz. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 60 pozycja 9 diety diety Fresubin Original w 
opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 
kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej 
rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany 
(maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 56 – dot. Pakiet 60 poz. 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 60 pozycja 10 diety Fresubin Original Fibre 
w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), 
bogatoresztkowa o wysokiej zawartości błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 
g/100ml), zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej 
słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (3,4g/100ml), 
węglowodany(maltodekstryny)(13,8g/100ml) o osmolarności 285 mosmol/l? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 57 – dot. Pakiet 60 poz. 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 60 pozycja 11 diety Diben w opakowaniu 
EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa, 
stosowana w cukrzycy zawierająca białko mleka(w tym kazeina)(4,65g/100ml) tłuszcze(wysoka 
zawartość tłuszczów, MUFA)(olej słonecznikowy, olej szafranowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi 
EPA,DHA)(4,6g/100ml) o niskiej zawartości węglowodanów(skrobia, fruktoza) (9,25g/100ml) 
błonnik(wysoka zawartość)(dekstryny tapioki, celuloza mikrokrystaliczna) (1,5g/100ml) o osmolarności 
345 mosmol/l? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 58 – dot. Pakiet 60 poz. 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 60 pozycja 12 diety Fresubin HP Energy, w 
opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, 
wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i 
serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi 
EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(17,0g/100ml)o osmolarności 300 mosmol/l? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
 Pytanie 59 – dot. Pakiet 60 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie / dostarczenie 5 sztuk  pomp do żywienia 
dojelitowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: JAK w SIWZ 8 sztuk 
 
Pytanie 60 – dot. Pakiet 73 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów konfekcjonowanych w op. zbiorczych x 25 szt., gdzie 
każdy test pakowany jest w indywidualną saszetkę?  
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 61 – dot. Pakiet 57 
Czy w związku z tym, że na ryku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, Zamawiający wymaga, aby 
dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez farmakopee Brytyjską i 
Amerykańską, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, ze z stopniem pylenia 
nieprzekraczającym 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna co 
zdecydowanie pogarsza jego właściwości pochłaniania. 



Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający wymaga dostawy wapna medycznego, dopuszczonego do sprzedaży na 
terenie RP  
 
Pytanie 62 – dot. SIWZ rozdział V pkt 1.2 ppkt a) oraz rozdział VI pkt 1 ppkt e) 
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie dla pakietu nr 57 (wapno sodowane) od wymogu posiadaniem 
uprawnień do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej.  Przedmiot zamówienia w pakiecie nr 57 jest 
wyrobem medycznym, do jego dystrybucji nie jest wymagane prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 63 – dot. §1 ust. 2 wzoru umowy  
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dla pakietu 57 do 48 godzin oraz o zniesienie 
wymogu dostaw w trybie „na cito” w zakresie tego pakietu. Wapno, które jest przedmiotem 
zamówienia w pakiecie nr 57, nie jest lekiem ratującym życie, dlatego nie ma potrzeby dostaw „na 
cito”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 64 – dot. Pakiet 1 poz. 13, 16 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu? Preparat 
jest dostępny tylko w formie o przedłużonym uwalnianiu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 65 – dot. Pakiet 21 poz. 2, 4. 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu? Preparat 
jest dostępny tylko w formie o przedłużonym uwalnianiu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 66 – dot. Pakiet 41 poz. 10, 11 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu? Preparat 
jest dostępny tylko w formie o przedłużonym uwalnianiu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 67 – dot. Pakiet 1 poz. 33. 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci kapsułek dojelitowych? Preparat jest dostępny 
tylko w tej postaci  
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 68 – dot. Pakiet  1 poz. 49. 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci worków? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 69 – dot. Pakiet 2 poz. 14. 
Czy Zamawiający dopuści przeliczenie i wycenę 13 opakowań o gramaturze 200 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 70 – dot. Pakiet 4 poz. 1. 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletki zwykłej? Preparat jest dostępny tylko 
w tej postaci. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 71 – dot. Pakiet 4 poz. 2. 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 72 – dot. Pakiet 19 poz. 17. 



Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 73 – dot. Pakiet 8 poz. 1. 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci proszku do sporządzenia zawiesiny doustnej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 74 – dot. Pakiet 8 poz. 22. 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o gramaturze 17,3 g? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 75 – dot. Pakiet 9 poz. 20. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie i wycenę 4 opakowań o gramaturze 400 g? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 76 – dot. Pakiet 15 
Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem 
Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie 
handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na 
podanie cen jednostkowych za sztukę netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, z przeliczeniem ilości 
 
Pytanie 77 – dot. Pakiet 26 
Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem 
Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie 
handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na 
podanie cen jednostkowych za sztukę netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, z przeliczeniem ilości 
 
Pytanie 78 – dot. Pakiet 28 poz. 22. 
Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem 
Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie 
handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na 
podanie cen jednostkowych za sztukę netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, z przeliczeniem ilości 
 
Pytanie 79 – dot. Pakiet 67 
Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem 
Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie 
handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na 
podanie cen jednostkowych za sztukę netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, z przeliczeniem ilości 
 
Pytanie 80 – dot. Pakiet 16 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci butelek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 81 – dot. Pakiet 17 poz. 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 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 82 – dot. Pakiet 17 poz. 1 



Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, 
zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość  przygotowania roztworu do infuzji z 
wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 83 – dot. Pakiet 17 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: 
Zamawiający: dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 84 – dot. Pakiet 18 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Etomidate-Lipuro,20 mg/10 ml,emuls.do wstrz.,10amp 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 85 – dot. Pakiet 19 poz. 3, 4 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci proszku do sporządzenia zawiesiny doustnej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 86 – dot. Pakiet 21 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych o przedłużonym 
uwalnianiu? Preparat jest dostępny tylko w formie o przedłużonym uwalnianiu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 87 – dot. Pakiet 23 poz. 4 
Czy Zamawiający oczekuje wyceny preparatu Ospen 1500, 1.500 000 IU, tabl.powl., 12 szt o nazwie 
międzynarodowej: Phenoxymethylpenicillinum kalicum? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 88 – dot. Pakiet 23 poz. 8 
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.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 89 – dot. Pakiet 24 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej ZinoDr., zasyp.,przed podraż.skóry 
o dział.łagodz-ochr, 100g? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 90 – dot. Pakiet 24 poz. 23 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Lubragel, żel, sterylny, z lidokainą, 6 ml, 25 strzyk. w 
ilości 10 opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 91 – dot. Pakiet 24 poz. 26 
Czy Zamawiający dopuści  wycenę 24 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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 



Pytanie 92 – dot. Pakiet 24 poz. 31 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Silimax, 70 mg, kaps.twarde, 30 szt ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 93 – dot. Pakiet 24 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych? Preparat jest dostępny 
tylko w tej postaci. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 94 – dot. Pakiet 27 poz. 18 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych? Preparat jest dostępny 
tylko w tej postaci. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 95 – dot. Pakiet 43 poz. 1, 2 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych? Preparat jest dostępny 
tylko w tej postaci. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 96 – dot. Pakiet 27 poz. 36 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej EnteroDr., kaps.twarde, 20 szt ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 97 – dot. Pakiet 27 poz. 31 
W SIWZ nie podano wielkości opakowania produktu. Czy Zamawiający oczekuje wyceny 150 
opakowań po 20 sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: TAK 
 
Pytanie 98 – dot. Pakiet 27 poz. 37 
Ze względu na brak preparatu Skin Protekt, czy Zamawiający dopuści wycenę: Novoscabin, płyn, do 
stosow.na skórę, 120 ml ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 99 – dot. Pakiet 28 poz. 14, 15 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci ampułko-strzykawek? Preparat jest 
zarejestrowany tylko w tej postaci. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 100 – dot. Pakiet 28 poz. 18, 19, 20 
Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku w pak. nr 28 poz. 18-20 pochodziły od jednego 
producenta? Takie rozwiązanie pozwoli szybko reagować w przypadku działań niepożądanych 
wynikających z interakcji z innymi lekami i schorzeniami towarzyszącymi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 101 – dot. Pakiet 28 poz. 18, 19, 20 
Czy Zamawiający wymaga, aby lek w pak. 28 poz. 18-20 był zarejestrowany we wskazaniu:   
A. choroby układu nerwowego w tym:  
-  zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,  
-  ostre urazy rdzenia kręgowego. 
B. choroby reumatyczne w tym:  RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK 
C. choroby oczu  w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i 
jego przydatki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 102 – dot. Pakiet 28 poz. 28 



Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Terlipressini acetas EVER Phar, 0,2mg/ml; 5ml, inj,5f. 
Pozwoli to złożyć korzystniejszą ofertę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 103 – dot. Pakiet  
Dotyczy pakietu nr 41 poz. 6.  
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek w ilości 15 
opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 104 – dot. Pakiet 45 poz. 1, 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby leki pochodziły od jednego producenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 105 – dot. Pakiet 45 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 106 – dot. Pakiet 51 poz.8 
Czy Zamawiający dopuści  wycenę preparatu Doltard, 30 mg, tabl.o przedł.uwaln., 20 szt,bl(2x10) ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 107 – dot. Pakiet 51 poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę),aer.inhal., 180 dawek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 108 – dot. Pakiet 51 poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę),aer.inhal., 180 dawek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 109 – dot. Pakiet 51 poz. 11 
Proszę o dopuszczenie wyceny w ramach ww. pozycji dwóch pozycji tj. Spriva x 90 kapsułek 1 opak. 
oraz HandiHaler x1 szt  w ilości 3 szt. (na 1 op. x 90 szt Tiotropium przypadają 3 HandiHalery). Jest to 
spowodowane rejestracją leku (Spriva x 90 kaps. zarejestrowana jest bez HandiHalera) oraz faktem, 
iż w przypadku sprzedaży na fakturze będą widoczne jako dwie oddzielne pozycje. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 110 – dot. Pakiet 62 
Jako jednostkę miary podano „szt”. Wycenić należy 10 opakowań po 100 sztuk, czy 10 sztuk 
produktu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Wycenić należy 10 opakowań po 100 sztuk. 
 
Pytanie 111 – dot. Pakiet 75 poz. 11 
Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających 
minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 112 – dot. Pakiet 82 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu? 
Preparat jest dostępny tylko w formie o przedłużonym uwalnianiu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 113 – dot. Pakiet 99 poz. 4 , 5 



Czy Zamawiający oczekuje wyceny preparatu o dawkach 80 mg ( poz. 4) i 160 mg ( poz. 5)? W SIWZ 
podano dawki w gramach. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: oczekuje wyceny preparatu w dawkach 80mg poz. 4 i 160 mg poz. 5  
 
Pytanie 114 – dot. Pakiet 24 poz. 30  
Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy produktu będącej 
zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, zamawiający dopuści w pakiecie 24 
pozycji 30 ZinoDr. A w opakowaniach 250 g? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 115 – dot. Pakiet 27 poz. 31 
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 27  poz.31  wycenę Trilacu produktu leczniczego  spełniającego 
te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii 
probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
(Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy 
wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę 
opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 116 – dot. Pakiet 27 poz. 31 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu TribioDr., występującego w takiej samej postaci, 
którego jedna kapsułka zawiera żywe kultury bakterii probiotycznych szczepów:  Lactobacillus 
acidophilus 43,75%, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 12,5%, Bifidobacterium lactis 43,75% 
w identycznym łącznym stężeniu 1,6 mld CFU/kaps.? W załączeniu przesyłamy opis oferowanego 
preparatu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 117 – dot. Pakiet 27 poz. 36 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr. zawierającego w swoim składzie 250 mg. 
probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce; konfekcjonowanego w opakowaniach 
po 20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 118 – dot. Pakiet 27 poz. 32 
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? Produkt 
konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią 
liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 119 – dot. Pakiet 27 poz. 32 
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 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: jak w SIWZ 
 
Pytanie 120 – dot. Pakiet 27 poz. 32 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowania probiotyku będącego środkiem spożywczym specjalnego 
przeznaczenia medycznego o zawartości szczepu bakterii Lactobacillus rhamonosus GG 10 mld. 
CFU, najlepiej przebadanego szczepu pod względem klinicznym? Bezpieczeństwo stosowania 
szczepu zostało potwierdzone badaniami wykonanymi na ludziach. Produkt został wykonany w 
technologii zapewniającej stabilność szczepu przez cały okres przydatności do spożycia; nie zwiera 
laktozy, białka mleka krowiego, odtłuszczonego mleka w proszku, sacharozy, stearynianu magnezu. 
Produkt może być stosowany u noworodków oraz niemowląt. 
Odpowiedź: 



Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 121 – dot. Pakiet 27 poz. 32 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie musi być podawany co najmniej 3 razy 
na dobę (tak częste podawanie spowoduje bardzo szybkie zużywanie kolejnych opakowań preparatu 
– 1 opakowanie wystarczy na zaledwie 3,3 dni stosowania u pojedynczego pacjenta)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 122 – dot. Pakiet 27 poz. 32 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu przeznaczonego do stosowania w trakcie 
antybiotykoterapii? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, nie wymaga 
 

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 14/2019. 

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl 
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