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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 05/PN/2017 
 
 

 

Z dnia: 31-05-2017 
 

Nazwa (firma) Zamawiającego 

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 
Adres Zamawiającego 

 

 

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  

TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,  

www.szpitaletczewskiesa.pl 

 
Uwaga, jeśli Zamawiajacy dopuscił asortyment wskazany w zapytaniach poniŜej, w 
przypadku złoŜenia oferty na ten asortyment naleŜy czytelnie zaznaczyć pod tabelami  
(Formularze asortymentowo – cenowe) dla danego pakietu, znajdującymi się w 
załaczniku nr 3 do SIWZ, w sposób nie budzący wątpliwości, fakt, Ŝe Wykonawca składa 
swoją ofertę z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania (naleŜy wskazać numer pytania 
w niniejszym dokumencie i pozycje w formularzach asortymentowo - cenowych, których 
pytanie / pytania dotyczą. Zamawiający nie moŜe mieć wątpliwości jakiego rodzaju 
asortyment I w jakich ilościach jest oferowany przez Wykonawcę.  
Wszelkie przeliczane ilości przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z tymi wskazanymi 
w SIWZ przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 1  
Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 2 poz.1(Cefuroxim1,5g),poz.53(Cefotaxim 1g),poz. 

55(Cefuroxim 750mg), poz. 80(Cefazolin 1g) oraz 129(Ceftriakson 1g) do oddzielnego 

zadania. Wydzielenie w /w pozycji pozwoli na wzięcie w postępowaniu większej liczbie 

oferentów i przedstawienie Państwu ofertę w atrakcyjnej cenie. JeŜ wyrazicie Państwo zgodę 
prosimy określić wysokość wadium. 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SWIZ 
 
 
Pytanie 2 
Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 12 poz.37 i  38 (Propofolum) do osobnego pakietu. 

Wydzielenie w /w pozycji pozwoli na wzięcie w postępowaniu większej liczbie oferentów i 

przedstawienie Państwu ofertę w atrakcyjnej cenie. JeŜ wyrazicie Państwo zgodę prosimy 

określić wysokość wadium. 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający, w zakresie pakiet nr 3, dopuści złoŜenie oferty z foliami operacyjnymi o 

wymiarach powierzchni przylepnej  nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 
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27x24cm dla poz. 1, 40x24cm dla poz. 2 oraz 40x53cm dla poz. 3?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 4 
Dotyczy pakietu nr 27 poz 1: 
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany materiał szewny wykonany był z polidioksanonu 

i  posiadał okres wchłaniania 182-238 dni? Pozostałe parametry materiału szewnego bez zmian. 

Odpowiedź: TAK, wymaga 
 
 
Pytanie 5 
Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1: 
Zwracam się z prośbą o uzupełnienie nazwy asortymentu o rozmiar nici. Brak określenia tego 

parametru nie wyczerpuje opisu materiału szewnego i uniemoŜliwia oferentom złoŜenie oferty. 

Odpowiedź: Rozmiar nr 1 
 
 
Pytanie 6 
Pakiet 19 poz. 5,11, 12 

Prosimy Zamawiającego o wskazanie rozmiarów potrzebnych przylepców. 

Odpowiedź: 
Poz. 5 – 10m x 2,5cm 
Poz. 11 – 9,14m x 2,5cm 
Poz. 12 – 9,14m x 5cm 
 
 
Pytanie 7 
Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stęŜeniu 4% w postaci 

bezigłowej ampułki x 5ml  z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem Luer Slip, Luer Lock 

skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu  do Heparyny, 

stosowany w celu utrzymania prawidłowej droŜności cewnika i/lub portu doŜylnego 

ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), zastosowanie środków trombolitycznych jako 

skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SWIZ 
 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z 

przeliczeniem zamawianej ilości?   
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SWIZ 
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Pytanie 9 
Pakiet nr 19, ilość pozycji 12, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok średni   (nr katalogowy: 3300M)  nieinwazyjny 

system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób 

zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku 

zapalenia Ŝyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji 

flory bakteryjnej. 

GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji 

alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz 

przepuszczające powietrze. 

Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu 

wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. 

Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników moŜe całkowicie wyeliminować 
konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności 

zabiegowych oraz moŜliwość wystąpienia nadkaŜenia. 

Dwuwarstwowa taśma Velcro umoŜliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia 

połoŜenia mocowanej linii bez konieczności kaŜdorazowej wymiany samego mocowania. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z Pakietu nr 19 i stworzy osobny 

pakiet?  

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu moŜliwości na składania ofert konkurencyjnych 

co przełoŜy się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.            

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 

 
 
Pytanie 10 
Pakiet nr 2, ilość pozycji 130, pozycja 97 

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stęŜeniu 4% w postaci 

ampułko-strzykawki x 3ml (objętość 10ml) zgodna z Rekomendacją obsługi portu doŜylnego 

stosowany w celu utrzymania prawidłowej droŜności dostępu naczyniowego o najwyŜszej 

czystości chemicznej brak działań niepoŜądanych do przepłukiwania dostępu naczyniowego 

zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne 

potwierdzone klinicznie. Nr kat.: 38553. Opakowanie zawiera pojedynczo pakowane ampułko-

strzykawki w ilości 100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 97 z Pakietu nr 2 i stworzy osobny 

pakiet? 

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu moŜliwości na składania ofert konkurencyjnych 

co przełoŜy się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.         

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 11 
Dotyczy pakietu nr 22 poz 1: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system do leczenia wysiłkowego nietrzymania 

moczu,taśma zakładana przez otwory zasłonowe metodą „inside-out”. Taśma polipropylenowa 

o duŜej porowatości (min.1300um), długość taśmy 12cm, szerokość taśmy 1,1cm, nici 
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polipropylenowe łączące taśmę z prowadnicami, taśma wraz z nićmi umieszczona w osłonkach 

plastikowych, system całkowicie jednorazowy (bez konieczności sterylizacji prowadnic). W 

zestawie znajduje się dodatkowa prowadnica skrzydełkowa, która pozwala na prawidłowe i 

pewne przeprowadzenie taśmy przez tkanki. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 
 
Pytanie 12 
Czy wyraŜą Państwo zgodę na przedstawienie oferty w pakiecie 11 w innych wielkościach 

opakowań tj.: 
Pozycja 4 – proponujemy opakowanie 90 tabl. zamiast 30 tabl.  

Pozycja 5 – proponujemy opakowanie 90 tabl. zamiast 30 tabl. 

Pozycja 11– proponujemy opakowanie 90 tabl. zamiast 30 tabl. 

Pozycja 12 – proponujemy opakowanie 90 tabl. zamiast 30 tabl. 

Pozycja 13 – proponujemy opakowanie 90 tabl. zamiast 30 tabl. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 13 
Pakiet 11. 

Prosimy o podanie informacji jak naleŜy prawidłowo przeliczyć wycenianą ilość opakowań 
jeśli otrzymujemy liczby ułamkowe: zachowując 2 miejsca po przecinku czy teŜ zaokrąglając 

w górę/ dół do pełnego opakowania? 

Odpowiedź: Matematycznie – od 0,5 włącznie w górę, do 0,4 włącznie w dół. 
 
 
Pytanie 14 
dotyczy Zadania 21 nr 335,336 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równowaŜnego <LIDOCAINE 

H/CHL. + CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM + HYDROXYBENZOESAN METYLU + 

HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 2g+0,25g+0,06g+0,025g / 100ml > w wygodnych 

ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (7g) oraz 11ml (13g)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytania 15 
15.1. Czy Zamawiający w pakiecie 21 poz. 24  Budesonide wymaga rejestracji wskazania u 

niemowląt i dzieci z pseudokrupem ?  

 

15.2. Czy zamawiający w pakiecie 21 poz. 24  Budesonide wymaga aby preparat posiadał 

rejestracje umoŜliwiającą mieszanie ze środkami rozszerzającymi oskrzela. 

 

15.3. Czy zamawiający w pakiecie w pakiecie 21 poz. 24  Budesonide wymaga  aby Budesonid 

był w postaci ampułek. 
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15.4. Czy zamawiający pozwoli na wydzielenie z pakietu 21 poz. 24  Budesonide co pozwoli 

na złoŜenie konkurencyjnej oferty. 

 

15.5. Czy Zamawiający wymaga, aby  budezonid do nebulizacji z pakieci 21 poz. 24  

Budesonide był stosowany z nebulizatorem dyszowym? 

 

15.6. Czy zamawiający wymaga, aby budezonid do nebulizacji z pakietu 21 poz. 24  

Budesonide wytwarzany był w technologii Steri Neb czyli posiadał technologię produkcji leku 

zapewniająca zawiesinę wolną od substancji konserwujących, opatrzenie kaŜdej ampułki 

etykietą, proste otwieranie ( system easy twist open), przeźroczystą ampułkę wytwarzaną w 

systemie BFS. 

 

15.7. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 21 poz. 24  Budesonide stabilności po otwarciu 

ampułki do 12 godz. 

 

15.8. Czy zamawiający w pakiecie 21 poz. 24  dopuści ( Budesonide w opakowaniach  x 10 szt 

)?  

Odpowiedź:  
Ad. 15.1. Zamawiający wymaga, aby produkt był tak zarejestrowany  
Ad. 15.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 15.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 15.4. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 15.5. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 15.6. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 15.7. Zamawiający wymaga 
Ad. 15.8. Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu 
 
Pytanie 16 
Pakiet nr 21 poz. 394 i 460 

Z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej probiotyku, prosimy 

o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu w tej samej postaci, o nazwie EnteroDr., 

będącego dietetycznym środkiem spoŜywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, 

konfekcjonowanym w postaci kapsułek z taką samą zawartością probiotycznych droŜdŜy 

Saccharomyces boulardii (250 mg). W załączeniu przesyłamy opis oferowanego preparatu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 17 
Pakiet nr 21 poz. 395 

Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie 

ProbioDr. będącego preparatem złoŜonym i dietetycznym środkiem spoŜywczym specjalnego 

przeznaczenia medycznego, przeznaczonego do stosowania u niemowląt, dzieci i osób 

dorosłych, zawierającego w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym 

szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus helveticus w 

identycznym stosunku ilościowym jak w produkcie podanym w SIWZ, w łącznym stęŜeniu 2 

mld CFU/kapsułkę. 
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Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SWIZ 
 
Pytanie 18 
Pakiet nr 21 poz. 459 

Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej probiotyku, zwracamy się 
z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania zamiennika o nazwie LactoDr. będącego 

dietetycznym środkiem spoŜywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającego 

najlepiej przebadany pod względem klinicznym i szeroko opisywany w międzynarodowej 

literaturze szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 (inaczej: 

LGG; działanie szczepu potwierdzono w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) w 

zapewniającym aktywność stęŜeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w 

opakowaniach x 30 kapsułek – po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 19 
Pakiet 20 poz. 7-11 

Czy Zamawiający dopuści elastyczne rękawy opatrunkowe bez zawartości bawełny w 

składzie? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 20 
Pakiet 20 poz. 2-11 

Czy Zamawiający wydzieli poz. 2-11 do osobnego pakietu, co umoŜliwi złoŜenie ofert w 

większej ilości Wykonawców? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 21 
Pakiet 20 poz. 20-25 

Czy Zamawiający wydzieli poz. 20-25 do osobnego pakietu, co umoŜliwi złoŜenie ofert w 

większej ilości Wykonawców? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 22 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17 poz. 26 i 27 leku  

Klorazepan dipotasu w postaci kapsułek? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 23 
Czy Zamawiający wykreśli par. 1.16? Jedyną podstawą do odrzucenia dostawy powinno być 
przejście procedury reklamacyjnej. Procedurę reklamacyjną regulują zapisy paragrafów 

poprzedzających i zakładają one, zgodnie z wymogami prawa, udział Wykonawcy w 
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rozpatrzeniu reklamacji. Tymczasem par 1.16 wprowadza jednostronny tryb ‘odmowy 

przyjęcia towaru’, który w istocie toŜsamy jest z postępowaniem reklamacyjnym, jednak 

przebiega jednostronnie, w momencie odbioru towaru, bez udziału Wykonawcy i moŜliwości 

rozpatrzenia reklamacji. Jednostronna ‘odmowa przyjęcia’ moŜe przy tym dotyczyć takŜe wad 

jakościowych. Zgodnie z KC Wykonawca powinien mieć moŜliwość ustosunkowania się do 

reklamacji. 

Odpowiedź: Proszę dokładniej zapoznać się z zapisem Par. 1.16 i przeanalizowanie czego 
konkretnie dotyczy ten zapis. Postępować zgodnie ze SWIZ.  
 
 
Pytanie 24 
Czy Zamawiający w razie pozostawienia par. 1.16 wykreśli frazę „zapotrzebowaniem lub”. 

Zamawiający składa Wykonawcy zamówienie, w umowie nie występuje pojęcie 

‘zapotrzebowania’. Potrzeby Zamawiającego są jego wewnętrzną kwestią merytoryczną, co 

oczywiście nie moŜe skutkować odmową przyjęcia zamówionej partii towaru. 

Odpowiedź: Proszę nie próbować interpretować zapisów zgodnie ze słownikiem wyrazów 
bliskoznacznych. Zasada jest jedna, prosta i zdaniem Zamawiającego ogólnie zrozumiała 
- Zamawiający ma otrzymać dokładnie taki towar i w takiej ilości jak zamówił, co z kolei 
ma być zgodne z ofertą wykonawcy złoŜoną w przedmiotowym postępowaniu, która to 
oferta następnie stała się podstawą do sporządzenia umowy. Oferta i następnie umowa 
jest efektem przeprowadzonego postępowania i akceptacji jego warunków. Postępować 
zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie 25 
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 3.1.a z 1% do wartości 

max. 0,2%? Obecna kara jest raŜąco wygórowana. 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przypomina, Ŝe dostawy 
realizowane są do placówki słuŜby zdrowia, gdzie rzetelna dostawa ma bezpośredni 
wpływ na Ŝycie i zdrowie pacjentów.  
 
 
Pytanie 26 
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 3.1.b z 2% do wartości 

max. 0,2%? Obecna kara jest raŜąco wygórowana. 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przypomina, Ŝe dostawy 
realizowane są do placówki słuŜby zdrowia, gdzie rzetelna dostawa ma bezpośredni 
wpływ na Ŝycie i zdrowie pacjentów. 
 
 
Pytanie 27 
Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 3.1.c)    z  15 % łącznej 

wartości brutto Produktów, których sprzedaŜ i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy  do 

wartości max. 5%. Obecna kara umowna jest raŜąco wygórowana.  

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przypomina, Ŝe dostawy 
realizowane są do placówki słuŜby zdrowia, gdzie rzetelna dostawa ma bezpośredni 
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wpływ na Ŝycie i zdrowie pacjentów. 
 
 
Pytanie 28 
Dotyczy pakietu nr 23 poz. 1: 
Zwracamy się z prośbą o deprecyzowanie, czy określając ilość Zamawiający miał na myśli 6 

opakowań (w kaŜdym pojedynczym opakowaniu znajduje się 6 saszetek materiału szewnego) 

czy teŜ 1 opakowanie (zawierające 6 saszetek materiału szewnego). 

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli 6 op. x 6 sasz. 
 
 
Pytanie 29 
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym 

05/PN/2017, w pakiecie (zadaniu) Pakiet nr 21, w pozycjach 16 oraz 395 dotyczących 

„Kompozycja dwóch Ŝywych szczepów bakterii Bifidobacterium breve PB04 i Lactobacillus 

rhamn0sis KLS3A x 14 kaps. po 239 mg/Lacidofil x 60 kaps.” dopuszcza moŜliwość 
zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 

(20 blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta 

Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najwaŜniejsze cechy. 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 30 
dotyczy Pakietu nr 43 

Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli z Pakietu 43 poz. 7  poniewaŜ Producent zakończył 

produkcji Theophylline inj.  250 ml .  

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający opisał postępowanie w takim 
przypadku - na ostatniej karcie załącznika nr 3 do SIWZ. Wycena wg ostatniej ceny 
sprzedaŜy 
 
 
Pytanie 31 
dotyczy Pakietu nr 43 

Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Theophylline inj. 250ml a nie ma innego leku 

równowaŜnego, którym moŜna by było go zastąpić naleŜy wycenić ten lek podając ostatnią 
cenę sprzedaŜy oraz uwagę o jej braku. 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający opisał postępowanie w takim 
przypadku - na ostatniej karcie załącznika nr 3 do SIWZ. Wycena wg ostatniej ceny 
sprzedaŜy 
 
 
Pytanie 32 
Czy w pakiecie Nr 21 poz. 24 i 226 (Budesonid 0,25 i 0,5 2 ml x 20 zawiesina do 

nebulizacji/rejestracja w krupie) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu 

poprawa stanu klinicznego moŜe nastąpić juŜ w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 
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Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 33 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 21 poz. 24 i 226 (Budesonid 0,25 i 0,5 2 ml x 20 zawiesina 

do nebulizacji/rejestracja w krupie) wyraŜa zgodę na wycenę leku, którego zawartości po 
otwarciu pojemnika nie moŜna, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu 
Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ? 
Odpowiedź: Stabilność po otwarciu do 12 h 
 
Pytanie 34 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 21 poz. 24 i 226 (Budesonid 0,25 i 0,5 2 ml x 20 zawiesina 

do nebulizacji/rejestracja w krupie) dopuszcza wycenę leku, którego nie moŜna mieszać z 
Berodualem ani z acetylocysteiną?  
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 35 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 21 poz. 24 i 226 (Budesonid 0,25 i 0,5 2 ml x 20 zawiesina do 

nebulizacji/rejestracja w krupie) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz 
w róŜnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ? 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 36 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 2 poz. 73(72) (Chlorowodorek bupiwakainy 0,5% 4 ml 5 amp 

spinal heavy ) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?    

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 37 
dotyczy Pakietu 20 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 20 pozycji 1-11,18-25? Zgoda na 

wydzielenie pozwoli na udział w nowo utworzonych pakietach większej ilości oferentów, a co 

za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych cenowo ofert.  

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 38 
dotyczy Pakietu 20 
Czy Zamawiający w pakiecie 20 w pozycji 7-11 miał na myśli rękaw w stanie rozciągniętym? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
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Pytanie 39 
Czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym 05/PN/2017, w pakiecie (zadaniu) Pakiet nr 

21, w pozycji 460 dotyczącej „Enterol 250 x 10 kaps.” dopuszcza moŜliwość zaoferowania 

preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 kapsułek producenta Novascon 

Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najwaŜniejsze cechy. 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 40 
Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie, a nie za sztukę (zgodnie  

z Prawem Farmaceutycznym nie ma moŜliwości zakupu leku w innej formie niŜ 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 po odpowiednim przeliczeniu szt. na op. 
 
 
Pytanie 41 
Pakiet 8. Czy Zamawiający zezwoli na podanie ceny za opakowanie zbiorcze, a nie za sztukę. 
Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma moŜliwości zakupu leku w innej formie niŜ 
dostępne na rynku opakowanie handlowe.  

Np.: wymagane w poz. 1 oraz 2 preparaty są konfekcjonowane i sprzedawane wyłącznie w op. 

zbiorczych x 32 butelki, wobec czego prosimy o zgodę na podanie ceny za kompletne 

opakowanie zbiorcze. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu szt. na op. 
 
 
Pytanie 42 
Pakiet 44 Poz. 11, 13, 15, 17, 18. Z uwagi na dostępność preparatów tylko w opakowaniach 

zbiorczych dla poz. 11, 13 x 24 szt. oraz w poz. 15, 17, 18 x 4 szt; prosimy o zgodę na podanie 

ceny za opakowanie zbiorcze, a nie za pojedynczą sztukę; gdyŜ właśnie w takich 

opakowaniach będzie odbywać się ewentualna sprzedaŜ. Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym 

nie ma moŜliwości zakupu leku w innej formie niŜ dostępne na rynku opakowanie handlowe. 

Odpowiedź: Dot. pakietu 41. Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu szt. 
na op. 
 
Pytanie 43 
Czy z uwagi na zarejestrowanie róŜnych postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, 
Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę postaci leku w obrębie doustnej drogi podania np.: 

tabletki = tabletki draŜowane/ tabletki powlekane/  kapsułki / kapsułki twarde i odwrotnie, a 

takŜe tabletki o przedłuŜonym uwalnianiu zamiennie z tabletkami o zmodyfikowanym 

uwalnianiu? UmoŜliwi to złoŜenie oferty korzystniejszej ekonomicznie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
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Pytanie 44 
Czy z uwagi na zarejestrowanie róŜnych postaci leku pod tą samą nazwą międzynarodową, 
Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku 

w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz, fiolki – flakony -butelki i 

odwrotnie? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 45  
Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu o innej pojemności i gramaturze 

(dotyczy np.: maści, kremów, płynów, syropów, kropli) niŜ podana przez Zamawiającego, a 

liczbę opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby sumaryczna pojemność/gramatura była 

zgodna z SIWZ? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 46 
Dot. Pakietu 2 poz. 71 Klemastyna 10mg. Brak leku w dawce 10 mg , czy chodzi o dawkę 1 

mg x 30 tabl.? 

Odpowiedź: Tak chodziło o 1mg – nastąpił błąd w druku 
 
 
Pytanie 47 
Pakiet 8 poz. 2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowania w przeliczeniu 44 op x 32 butelki 

Mleko Nan Optipro Plus 1 (Pro1),płyn,90 ml i podanie ceny za pełne opakowanie zbiorcze?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 48 
Pakiet 21 poz. 1 Nicerolina. W związku z zakończoną produkcją leku x 5 amp, Czy 

Zamawiający zezwoli na wycenę leku x 4 fiol z odpowiednim przeliczeniem? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 49 
Pakiet 21 poz. 18 Sulfatiazol srebrowy 20mg maść 40g. Czy Zamawiający zezwoli na 

wycenę preparatu w postaci kremu? Jest to zarejestrowana postać preparatu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 50 
Pakiet 21 poz. 18 Sulfatiazol srebrowy 20mg maść 40g. Czy Zamawiający zezwoli na 

wycenę preparatu w opak. x 400g? 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 



12 

 
Pytanie 51 
Pakiet 21 poz. 30. Antytoksyna jadu Ŝmii 500 j.a. Zwracamy się z prośbą o  wydzielenie 

preparatu do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 52 
Pakiet 21 poz. 42. Kwas borny 500ml. Prosimy o dopuszczenie wyceny 100 op. preparatu 

Kwas borny x 500g. 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 53 
Pakiet 21 poz. 50 Węgiel medyczny 0,3g x 20 kaps. W związku z zakończoną produkcją i 
niedostępnością preparatu w tej dawce na rynku – czy Zamawiający zezwoli na wycenę 
preparatu w dostępnej dawce 200mg x 20kaps w ilości 30 opakowań? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 54 
Pakiet 21 poz. 59. Prosimy o dopuszczenie wyceny  2op. preparatu x 100g. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 55 
Pakiet 21 poz. 60. Immunoglobulina ludzka. Czy Zamawiający zezwoli na wycenę w tej 

pozycji preparatu Ig Vena – 50g/l; poj. 20ml; roztwór do infuzji, 1 fiol? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 56 
Pakiet 21 poz. 67. W związku z zakończoną produkcją Calcium Teva prosimy o 

dopuszczenie do wyceny Calcium Gluconate 10% x 50 amp. na jednorazowe zezwolenie MZ. 
Jednocześnie zastrzegamy, Ŝe mogą równieŜ wystąpić braki dostępności tak sprowadzanych 

leków, gdyŜ decyzje dotyczącą zezwolenia na sprowadzenie poszczególnych partii są 
niezaleŜne od Wykonawcy i zaleŜą od Ministra Zdrowia. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 57 
Pakiet 21 poz. 78. Diosmina z flawonoidami. W związku z zakończoną produkcją preparatu 

Detralax prosimy o dopuszczenie wyceny preparatu DIH 500mg? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
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Pytanie 58 
Pakiet 21 poz. 115. Czy biorąc pod uwagę korzystniejszą wycenę pozycji Zamawiający 

wyrazi zgodę  na zaoferowanie preparatu równowaŜnego Simeticonum 0,04g opakowanie 100 

kps., posiadające takie same właściwości  i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x 100 tbl.? 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 59 
Pakiet 21 poz. 117. Osłonka Baby 7 ml krople. Czy Zamawiający zezwala na wycenę w tej 

pozycji preparatu Floractin krople 5 ml  (to 6 miliardów bakterii priobiotycznych Lactobacillus 

rhamnosus GG w 6 kroplach juŜ od pierwszych dni zycia) ,pozwoli to na złoŜenie korzystnej 

oferty cenowej. 

Jeśli tak, bardzo prosimy jaką liczbę opakowań naleŜy wycenić: 150 op czy 210 op. (z 

przeliczenia objętości). 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 60 
Pakiet 21 poz 124. Czy Zamawiający zezwoli na wycenę preparatu w opak. 1000g? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 61 
Pakiet 21 poz. 132. Tormentiol, maść. Czy Zamawiający zezwoli na wycenę w tej pozycji 

prep. Neo Tormentil, maść, 20g? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 62 
Pakiet 21 poz. 135 Donepezil 10mg. Czy Zamawiający zezwoli na wycenę preparatu w 

postaci tabl. uleg. rozpadowi w jamie ustnej? 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 63 
Pakiet 21 poz. 151. Czy Zamawiający dopuści wycenę zamiennika Yanimo Respimat o 

identycznym składzie 2,5 mcga tiotropium (w postaci bromku jednowodnego) i 2,5 mcg 

olodaterolu (w postaci chlorowodorku), , roztwór do inhalacji + 1 inhalator Respimat, 30 

dawek leczniczych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 64 
Pakiet 21 poz. 153 Jodyna. Prosimy o dopuszczenie wyceny  20 op. preparatu x 100g. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
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Pytanie 65 
Pakiet 21 poz. 156. Chlorek potasowy sasz. 5g. Brak produkcji sasz, 5 g x 12 sasz. ( takie 

były tylko zarejestrowane) , dostępne jest Kalium Effervescens bezcuk.782 mgK/3 g x 20 sasz 

.czy wycenić op. 3 g x 20 sasz.?  

Jeśli tak, bardzo prosimy jaką liczbę opakowań naleŜy wycenić: 2 op czy 3 op. (z przeliczenia 

gramatury). 
Odpowiedź: Tak 2 szt. 
 
 
Pytanie 66 
Pakiet 21 poz. 166. Olanzepina 15 mg x 28tbl. Czy Zamawiający zezwoli na wycenę 
preparatu w postaci tabl. uleg. rozpadowi w jamie ustnej?  
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 67 
Pakiet. 21 poz. 192. Emolium. Czy Zamawiający zezwoli na wycenę preparatu Emolium 

emulsja specjalna od 1 m-ca, 200ml, kompletny emolient do pielęgnacji i odŜywiania skóry 

suchej, podraŜnionej i skłonnej do alergii, bez substancji zapachowych i barwników? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 67.1 
Pakiet 21 poz. 195. Bromek wekuronium 4 mg. W związku z stałym wstrzymaniem w 

obrocie preparatu Norcuron 4mg i niedostępnością preparatu na rynku zwracamy się z prośbą 
o wykreślenie pozycji z pakietu, lub wyraŜenie zgody na niewycenienie pozycji, aby 

umoŜliwić obiektywne i realistyczne porównanie złoŜonych ofert w zakresie tego pakietu. 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający prosił o wycenę ostatnio 
dostępną ceną i zaznaczenie tego faktu pod tabelą.  
 
 
Pytanie 68 
Pakiet 21 poz. 203 Desloratadyna 5 mg x 30 tbl. Czy Zamawiający zezwoli na wycenę 
preparatu w postaci tabl. uleg. rozpadowi w jamie ustnej? 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 69 
Pakiet 21 poz. 224. Prosimy o zweryfikowanie wymaganej ilości preparatu oraz Chloral 

hydrat (subst do receptury). Aktualnie produkt dostępny jest na rynku w op. 50g i 100g. Czy 

Zamawiający zezwala na podanie ceny za wymagane opakowanie zbiorcze, a nie za 1 g? 
Odpowiedź: Opakowanie 100g. 
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Pytanie 70 
Pakiet 21 poz. 24 oraz 226. Budezonid zawiesina do inhalacji. Czy Zamawiający dopuści 

wycenę preparatu Benodil w podanych dawkach (Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA 

S.A.)? 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SWIZ – rejestracja w krupie 
 
 
Pytanie 71 
Pakiet 21 poz. 231. Woda utleniona 1000ml. Czy Zamawiający dopuści wycenę 40 op x 

1000g? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 72 
Pakiet 21. Poz 247. Czy Zamawiający zezwoli na wycenę preparatu Enema, roztw. do 

wlewów doodbyt. 150ml x 50 butelek?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 73 
Pakiet 21 poz. 250. Czy Zamawiający miał na myśli i zezwala na wycenę preparatu w dawce 

100mg/ml; 40 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 74 
Pakiet 21 poz. 252. Inozyna pranobez, syrop. Opakowanie o pojemności 120 ml zostało 

zastąpione opakowaniem o poj. 150ml. Czy naleŜy wycenić 12  opakowań zgodnie z 

formularzem czy 10 zgodnie z przeliczeniem objętości? 
Odpowiedź: 12 op. zgodnie z formularzem 
 
 
Pytanie 75 
Pakiet 21 poz. 280. Czy biorąc pod uwagę zmianę zapisu Producenta, Zamawiający zezwoli 

na wycenę preparatu w stęŜeniu Glicerol 85%? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 76 
Pakiet 21 poz. 281. Fortrans Czy Zamawiający wymaga w tej pozycji preparatu Makrogol 

74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez 

Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym 

przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
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Pytanie 77 
Czy Zamawiający wymaga aby w Pakiecie 21 poz. 281 był preparat Makrogol (74 g x 48 

saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 78 
Pakiet 21 poz. 298 Ornityna x 40 tbl. Czy Zamawiający zezwala na wycenę w tej pozycji 

suplementu diety o składzie w 1 tabl.: L-asparaginian L-ornityny 100 mg + cholina 35g, opak. 

40 tabl? 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 79 
Pakiet 21 poz. 305. Witamin A 5000j.m./ml. Czy Zamawiający miał na myśli i zezwala na 

wycenę preparatu w dawce 50.000mg/ml; 10 ml? Nie ma aktualnie dostępnego preparatu w 

dawce 5000j.m./ml. 
Odpowiedź: Tak, zezwala 
 
 
Pytanie 80 
Pakiet 21 poz. 334. Prosimy o zweryfikowanie dawki zamawianego preparatu. Czy 

Zamawiający miał na myśli dawkę 100mcg/ml; 2 ml koncentrat d/sp. roztw. d/infuzji, x 25 

amp? 
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli 100mcg/ml x 25 amp 
 
 
Pytanie 81 
Pakiet 1 poz. 335 i 336. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Aqua Touch, Ŝel z 

lidokainą i chlorhexydyną w opakowaniach – poz. 335 – 6 ml x 25 amp-strzyk; poz. 336 – 11 

ml x 25 amp-strzyk., biorąc pod uwagę moŜliwość korzystnej wyceny? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 82 
Pakiet 21 poz. 351. Z uwagi na zakończoną produkcję preparatu w obj. 10 ml, prosimy o 

dopuszczenie wyceny z przeliczenia: 30 opak. x 5 ml. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 83 
Pakiet 21 poz. 394. Lacido Enter 250mg x 20szt. Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji 

zamiennik zarejestrowany jako dietetyczny środek spoŜywczy specjalnego przeznaczenia 
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medycznego probiotyk w postaci kapsułek zawierający liofilizowane Saccharomyces 

boulardii (250 mg/kapsułkę)? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 84 
Pakiet 21 poz. 400. Czy Zamawiający ma na myśli preparat w kapsułkach czy w tabl. 

rozpuszczalnych? 
Odpowiedź: Tabletki rozpuszczalne 
 
 
Pytanie 85 
Pakiet 21 poz. 429. Risperidon 1mg, tabl.  Czy Zamawiający dopuści wycenę tabletek w 

postaci rozpuszcz. w jamie ustnej? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 86 
Pakiet 21 poz. 456. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparat w dawce i postaci: 500mg, 

prosz s/sp. roztw. d/infuzji, 1 fiol? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 87 
Pakiet 21 poz. 203 oraz 469. Desloratadyna 5 mg x 30 tab. Czy Zamawiający wymaga 

dwukrotnej wyceny tego samego preparatu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 88 
Pakiet 21 poz. 222, 246, 274, 287 oraz Pakiet 2 poz. 92. Czy z uwagi na utrzymujący się 
brak preparatów wymaganych przez Zamawiającego oraz brak zamienników na rynku 

polskim Zamawiający zezwoli na wycenę preparatów sprowadzanych w ramach 

jednorazowego pozwolenia Ministra Zdrowia?  

Jednocześnie zastrzegamy, Ŝe mogą równieŜ wystąpić braki dostępności tak sprowadzanych 

leków, gdyŜ decyzje dotyczącą zezwolenia na sprowadzenie poszczególnych partii są 
niezaleŜne od Wykonawcy i zaleŜą od Ministra Zdrowia. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 89 
Pakiet 36 poz. 1-3 Ropiwakaina. Czy Zamawiający ma na myśli dawkę odpowiednio: poz. 1 

– 2mg/ml; 10ml; poz. 2 – 5 mg/ml, 10ml; poz. 3 – 10mg/ml, 10ml?  

Odpowiedź: TAK 
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Pytanie 90 

 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający ma na myśli taki produkt 
 
 
Pytanie 91 
dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 21 poz. 10, 208 i 313 w 
przedmiotowym postępowaniu: 
1. Przebieg postepowania przetargowego oparty na zasadach uczciwej konkurencji umoŜliwia 

złoŜenie ofert przez wiele firm i z pewnością jest korzystny dla Zamawiającego zarówno ze 

względów finansowych jak i na jakość oferowanych produktów. Zdefiniowane w SIWZ przez 

Zamawiającego z nazw własnych paski testowe do glukometrów (tj. nazw będących 

zastrzeŜonymi znakami towarowymi) wskazują konkretnych producentów oferowanego 

sprzętu, poniewaŜ wyłącznie jeden konkretny producent wytwarza paski testowe o konkretnej, 

zastrzeŜonej nazwie dedykowane do glukometrów o takiej samej nazwie, zatem niemoŜliwe 

jest złoŜenie oferty równowaŜnej opisowi przedmiotu zamówienia. Obecne warunki graniczne 

SIWZ nadają konkretnym producentom monopol na kształtowanie ceny oferty - samodzielnie 

lub poprzez podmioty z nimi powiązane. Czy z uwagi na poszanowanie zasady równego 

traktowania wykonawców (art. 7 ust. PZP) oraz na zasadę opisywania przedmiotu w sposób 

nieograniczający uczciwej konkurencji (art. 29 ust. PZP) Zamawiający dopuści jako produkt 

równowaŜny nowoczesne, konkurencyjne paski testowe do glukometrów (wraz z przekazaniem 

kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego), 

charakteryzujące się opisanymi poniŜej cechami: 

a) Funkcja Auto-coding (bez 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 oksydaza glukozy d) zakres podawanych wyników pomiaru 20-600mg/dl; e) 

Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) 

zakres hematokrytu 10-70%, umoŜliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej 

osób dorosłych i noworodków; g) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych 

wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; h) temperatura działania w zakresie 5-45⁰C; i) 

paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z 

polskim prawem? 
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2. Czy Zamawiający dopuszcza złoŜenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych 

do glukometrów charakteryzujących się opisanymi poniŜej 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) Dobrze oznaczone 

kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniŜej 

szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru; g) MoŜliwość wykorzystania 

jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe 

zawiera 2 fiolki x 25 pasków); h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 

mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO15197i 

najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie; i) 

zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°C; j) paski posiadające 

wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem. 

 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Oddziały szpitala posiadają określone 
glukometry i Zamawiający nie widzi powodu zmiany typu glukometrów, więc potrzebuje 
pasków do posiadanego określonego typu urządzeń. Wykonawca zapomina, Ŝe 
Zamawiający dokonuje zakupów, których potrzebuje, a nie takich jakie za stosowne 
uznają Wykonawcy, zakłócając przy tym organizację pracy. W zapisach SIWZ 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równowaŜnych w zakresie potrzeb jakie 
posiada. Poza tym fakt wytwarzania konkretnego rodzaju produktu przez jednego 
producenta nie oznacza, Ŝe w sprzedaŜy posiada je tylko ten producent.  
 
 
Pytanie 92 

 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SWIZ 
 
 
Pytania 93 
93.1. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 2 pozycja 41 aby ceftazydym zachowywał po 

rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C? 

 

93.2. Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 1,55 i 58 wymaga, aby wyceniony cefuroksym 

pochodził od tego samego producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i aby w praktyce 

istniała moŜliwość łączenia dawek? 
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93.3. Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 1 i 55 wymaga, aby zaoferowany cefuroksym był 

w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, doŜylnych i 

infuzji? 

 

93.4. Czy zamawiający w pakiecie 2 pozycja 72 wymaga aby bupivacainum spinal była 

roztworem hiperbarycznym. 

 

93.5. Czy zamawiający wymaga aby midazolam w pakiecie 2 pozycja 85 i 86 posiadał w 

swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów 

spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co 

wpływa na stabilność i jakość midazolamu? 

 

93.6. Czy Zamawiający wymaga aby  ciprofloksacyna w pakiecie  12 pozycja 21,26 i 30  była 

w postaci monowodzianu?  
 
Odpowiedź: 
Ad. 93.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 93.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 93.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 93.4. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 93.5. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 93.6. Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 94 
Pakiet numer 42: 

- czy zamawiający ma na myśli taśmę ze wskaźnikiem sterylizacji parowej? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli taka taśmę. 
 
 
Pytanie 95 
Dotyczy zawarcia umowy 
Z uwagi na fakt, iŜ siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o  wyraŜeniu 

zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą 
kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana równieŜ pocztą 
kurierską. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wysłanie umowy do podpisu zagranicę 
przesyłką kurierską pod warunkiem, iŜ koszt wysłania zagranicę pokryje Wykonawca. 
Zamawiający wymaga w takim przypadku, aby w umówionym terminie Wykonawca 
przesłał do Zamawiającego gotowy do wydruku list przewozowy, wraz ze wskazaniem 
daty, godziny i przewoźnika, który odbierze przygotowane dokumenty. Zamawiający 
prosi, aby do oferty załączyć krótkie pismo, w którym taka potrzeba zostanie zgłoszona 
wraz ze wskazaniem osoby oraz jej adresu e-mail lub innego namiaru, celem ustalenia 
daty wysyłki umów do podpisu, o czym mowa powyŜej. 
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Pytanie 96 
Dotyczy wzoru umowy § 3 pkt. 1 a) b) c) 
Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu na zapis: 
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku:  

a) pierwszego opóźnienia w dostawie zamówionych Produktów Wykonawca zapłaci na 

rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości  0,2% niezrealizowanej części zamówienia, 

za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia określonego na podstawie w § 1 ust. 4 

pkt a) niniejszej umowy, z zastrzeŜeniem, iŜ opóźnienie to nie moŜe przekroczyć 7 dni 

kalendarzowych. W przypadku opóźnienia przekraczającego 7 dni kalendarzowych 

Zamawiający moŜe uznać, iŜ nastąpiło nieuzasadnione rozwiązanie umowy z winy 

Wykonawcy i tym samym Zamawiającemu przysługuje prawo do zastosowania zapisów ust. 1, 

pkt. c) niniejszego paragrafu.   

b) drugiego opóźnienia w dostawie oraz kaŜdego kolejnego opóźnienia w dostawie 

zamówionych Produktów Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w 

wysokości 0,5% niezrealizowanej części zamówienia, za kaŜdy dzień opóźnienia, licząc od 

dnia określonego na podstawie § 1 ust. 4 pkt a) niniejszej umowy z zastrzeŜeniem, iŜ 
opóźnienie to nie moŜe przekroczyć 7 dni kalendarzowych. W przypadku opóźnienia 

przekraczającego 7 dni kalendarzowych Zamawiający moŜe uznać, iŜ nastąpiło nieuzasadnione 

rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy i tym samym Zamawiającemu przysługuje prawo do 

zastosowania zapisów ust. 1, pkt. c) niniejszego paragrafu.   

c) nieuzasadnionego rozwiązania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w 

szczególności: zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaŜy i dostarczania Produktów lub 

wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, z 

zastrzeŜeniem punktów a) i b) niniejszego ust., jak równieŜ odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z zapisów umownych z 

podwykonawcą, w przypadku i zakresie, o którym mowa w ustawie Pzp, w części dotyczącej 

podwykonawstwa - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 

10 % wartości niezrealizowanej umowy.  
Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy 

podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur 

w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia Ŝe strony 

umowy nie są równoprawne. 

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego 

świadczenia  

(czyli umowy). 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przypomina, Ŝe dostawy 
realizowane będą dla placówek słuŜby zdrowia, czyli instytucji o szczególnym profilu 
działania, gdzie rzetelność wykonania umów ma zasadnicze znaczenie. 
 
 
Pytania 97 
97.1. Pakiet nr 3 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni lepnej o wym. 30 cm x 22 cm? 
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97.2. Pakiet nr 3 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni lepnej o wym. 45 cm x 21 cm? 

 

97.3. Pakiet nr 3 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni lepnej o wym. 45 cm x48 cm? 

Odpowiedź: 
Ad. 97.1. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 97.2. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 97.3. Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 98 
Pakiet nr 5 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pokrytych poliglikolidem laktydu i 

stearynianem wapnia o czasie podtrzymywania ok. 75% po 2 tygodniach, ok. 40-50% po 3 

tygodniach od zaimplantowania przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytania 99 
99.1. Pakiet 27 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 180-210 dni? 

 

99.2. Pakiet 27 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm? 

 

99.3. Pakiet 27 

Zwracamy się z prośbą o podanie grubości szwu jaki oczekuje Zamawiający. 

Odpowiedź: 
Ad. 99.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 99.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 99.3. Nić grubości 1 
 
 
Pytania 100 
100.1. Pakiet 31, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm? 

 

100.2. Pakiet 31, pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z nitką pojedynczą o długości 75cm? 

 

100.3. Pakiet 31, pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z nitką pojedynczą o długości 75cm z 

podwojeniem zamawianych ilości? 
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100.4. Pakiet 31, pozycja 8 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu igłą kosmetyczną spełniającą parametry SIWZ? 

 

100.5. Pakiet 31, pozycja 8 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o dł. 75 cm? 

Odpowiedź:  
Ad. 100.1. Postępować zgodnie ze SWIZ 
Ad. 100.2. Postępować zgodnie ze SWIZ 
Ad. 100.3. Postępować zgodnie ze SWIZ 
Ad. 100.4. Postępować zgodnie ze SWIZ 
Ad. 100.5. Postępować zgodnie ze SWIZ 
 
 
Pytanie 101 
101.1. Do treści §1 ust.8 projektu umowy 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."  

 

101.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §3 ust.1 ppkt a) i b) 

poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za kaŜde opóźnienie dostawy w wysokości nie 

większej niŜ 1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia za kaŜdy dzień?  

 

101.3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §3 ust.1 ppkt c) poprzez 

zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 15% wartości netto 

NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?  

 

101.4. Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki 

„niewypłacalności” oraz „zagroŜenia 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? 

 

101.5. 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 załoŜycielskiego; 

- 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 

powyŜszego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z 
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potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego 

wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemoŜliwości odzyskania (w całości lub w 

części) naleŜności 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: 
Ad. 101.1. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający musi zapewnić ciągłość dostaw 
Szpitalowi bez konieczności uruchamiania dodatkowych procedur zakupu.  
Ad. 101.2. Postępować zgodnie ze SWIZ. Zapis zaproponowany jest nieprecyzyjny. 
Ad. 101.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 101.4. W tej sprawie proszę kontaktować się bezpośrednio z działem księgowości 
Szpitala. O ile informacja ta nie będzie stanowiła tajemnicy przedsiębiorstwa zostaną 
udzielone stosowne informacje.  
Ad. 101.5. Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 102 
Pytanie do pakiet 21 poz. 10 , 208 i 313 : 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udział w wyŜej wymienionym postępowaniu pasków 

testowych iXell wraz z kompatybilnymi , bezpłatnymi glukometrami?  

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Patrz odpowiedź na pytanie nr 91 
 
 
Pytanie 103 
Pakiet 13, poz. 11 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 11 z pakietu 13 i utworzenie z niej osobnego 

pakietu, umoŜliwi to złoŜenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców. 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 104 
Pakiet 20, poz. 2-5 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2-5 z pakietu 20 i utworzenie z niej osobnego 

pakietu, umoŜliwi to złoŜenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców. 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytania 105 
 
PAKIET NR 20 
105.1. Poz. nr 15 – czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania serwety operacyjnej z 

gazy 17 nitkowej 4 warstwowej?  
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Pozostałe parametry serwety bez zmian. 

 
105.2. Poz. nr 33 - czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 

7,5 cm x 7,5 cm, do wilgotnego opatrywania ran, aktywowanego roztworem Ringera, który 

moŜe pozostać na ranie do 72 godzin, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie 

cenowym tj.: 7 sztuk. Prośbę motywujemy tym, iŜ wymagane przez Państwa opatrunki  tj. 24 – 

godzinny, został wycofany z produkcji. 

 
105.3. Poz. nr 39 - czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania przylepca na tkaninie o 

długości 9,2 m z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym? Pozostałe parametry 

przylepca bez zmian. 

 
105.4. Poz. nr 51 – czy w pozycji tej doszło do pomyłki pisarskie? Czy Zamawiający wymaga 

jałowego opatrunku z włókien alginianu wapnia w postaci kompresu 10 x 10cm? 

 
105.5. Poz. nr 58, 59 - czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania opatrunku do 

wilgotnego opatrywania ran, aktywowanego roztworem Ringera, który moŜe pozostać na ranie 

do 72 godzin, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym tj.: 

Poz. 58 – 17 szt. 

Poz. 59 – 8 szt. 

Prośbę motywujemy tym, iŜ wymagane przez Państwa opatrunki tj. 24 – godzinny, został 

wycofany z produkcji. 

Odpowiedź: 
Ad. 105.1. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 105.2. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 105.3. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 105.4. Tak, w postaci kompresu 
Ad. 105.5. Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytania 106  
Pakiet nr 5, poz. 2 
Proszę o dopuszczenie igły o długości 35 mm, zamiast 37 mm. Pozostałe parametry zgodnie z 

SIWZ 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 107 
Pakiet nr 20, poz. 42 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umoŜliwi równieŜ złoŜenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 

pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 108 
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Pakiet nr 27, poz. 1 
Proszę o dopuszczenie nici o długości 75 cm, zamiast 370 cm. Pozostałe parametry zgodnie z 

SIWZ 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 109 
Pakiet nr 27, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga w tej pozycji nici USP 2/0? 

Odpowiedź: Grubość 1 
 
 
Pytania 110 
110.1. Pakiet nr 34, poz. 1-21 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici o czasie wchłaniania 56 – 70 dni, 

podtrzymanie tkankowe 70% w 2 tygodniu, 50 % w 3 tygodniu. 

 
110.2. Pakiet nr 34, poz. 1-21 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie tolerancji w długości igły +/- 2 mm oraz w długości nici +/- 

5 cm 

Odpowiedź:  
Ad. 110.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 110.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytania 111  
111.1. Pakiet nr 31, poz. 1-8 
Proszę o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej. 

 
111.2. Pakiet nr 31, poz. 1-8 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie tolerancji w długości igły +/- 2 mm oraz w długości nici +/- 

5 cm 

 
111.3. Pakiet nr 31, poz. 6 
Proszę o wyłączenie pozycji z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umoŜliwi równieŜ złoŜenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 

pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

111.4. Pakiet nr 31, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści nić 1x100 cm, z igłą 3/8 koła 60 mm, odwrotnie tnącą? 

 

111.5. Pakiet nr 31, poz. 1-4 
Proszę o dopuszczenie nici wykonanych z glikolidu i kaprolaktonu, wchłanianie 90-120 dni, 

podtrzymywanie 60% - 50% w 7 dniu, 30% - 20% w 14 dniu. 

Odpowiedź: 
Ad. 111.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 
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Ad. 111.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 111.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 111.4. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 111.5. Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytania 112 
112.1. Pakiet nr 3 poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o przylepnej powierzchni 

30cmx28cm. 

 

112.2. Pakiet nr 3 poz.2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o przylepnej powierzchni 

45cmx28cm. 

 

112.3. Pakiet nr 3 poz.3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o przylepnej powierzchni 

45cmx55cm. 

Odpowiedź:  
Ad. 112.1. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 112.2. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 112.3. Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie 113 
Pakiet nr 28 - podtlenek  azotu  

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez podanie 

informacji czy Zamawiający posiada własne butle na podtlenek azotu czy zamierza dzierŜawić 
je od Wykonawcy? W przypadku dzierŜawy butli od Wykonawcy prosimy o podanie 

oczekiwanej ilości jaką Zamawiający zamierza dzierŜawić oraz o wyodrębnienie osobnej 

pozycji w formularzu cenowy „DzierŜawa butli”.  
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada swoich butli. W cenie oferty naleŜy uwzględnić 
wypoŜyczenie butli Zamawiającemu tj. dostawę gazu wraz z butlami, które zamawiający 
zwróci po zakończonej umowie.  
 
Pytania 114 
114.1. UMOWA w § 1 ust. 4a  prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na: 
„Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zamówionych Produktów: 

a) sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy, w terminie 3 dni roboczych od dnia złoŜenia 

przez Zamawiającego zamówienia faksem lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej,  Przyjęcie zamówienia winno być potwierdzone przez Wykonawcę” 

 
114.2. UMOWA w § 1 ust.8  prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na: 
 
„8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych Produktów w wymaganym 
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terminie, wskazanym w ust. 4 pkt a) niniejszego paragrafu (3 dni robocze od dnia złoŜenia 

zamówienia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), Zamawiającemu przysługuje 

prawo zakupu zamówionych Produktów u innego dostawcy – taki zakup zwany będzie w 

dalszej części niniejszej umowy „Zakupem Interwencyjnym”. We wskazanym wyŜej 

przypadku Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę  wynikającą  z  

róŜnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i nie dostarczonych w terminie przez 

Wykonawcę Produktów, a ceną zapłaconą za zakup dokonany przez Zamawiającego u innego 

dostawcy pod warunkiem, Ŝe ceny zapłacone przez Zamawiającego nie będą wyŜsze od 

średnich cen rynkowych Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty ww. kwoty w terminie 14 

dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii faktury potwierdzającej dokonanie przez 

Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego.” 

 
114.3. UMOWA w § 1ust. 10 prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na: 

 
„Wykonawca gwarantuje, Ŝe będzie dostarczał Produkty o na leŜyte j  jakości, zarówno pod 

względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem waŜności  –  wynoszącym  nie 

krócej niŜ 12 miesięcy od dnia dokonania dostawy, zapewniającym bezpieczne uŜycie 

dostarczonych Produktów. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dostawy Produktów z 

terminem waŜności krótszym niŜ 12 miesięcy od dnia dokonania dostawy, jednakŜe tylko 

w przypadku uprzedniego uzyskania przez Wykonawcę zgody Zamawiającego” 

 
114.4. UMOWA w § 3 ust. 1 c prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na: 
„c) nieuzasadnionego rozwiązania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w 

szczególności: zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaŜy i dostarczania Produktów lub 

wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, z 

zastrzeŜeniem punktów a) i b) niniejszego ust., jak równieŜ odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z zapisów umownych z 

podwykonawcą, w przypadku i zakresie, o którym mowa w ustawie Pzp, w części 

dotyczącej podwykonawstwa - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną 
w wysokości 15 % łącznej wartości n e t t o  pozostającej do wykonania części umowy. 

 
114.5. UMOWA w § 3 ust. 2 prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na: 

 
„Wykonawca odpowiada jedynie za normalne i bezpośrednie następstwa swoich działań lub 

zaniechań z wyłączeniem utraconych korzyści. Suma kar umownych naliczonych prez 

Zamawiającego nie moŜe przewyŜszyć ….% wartości umowy” 

 
114.6. UMOWA w § 3 ust. 3  prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na 
„Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych uznanych 

przez Wykonawcę  za naliczone zasadnie i kwot o których mowa w Par. 1 ust. 8, z 

naleŜnościami Wykonawcy przysługującymi mu na podstawie postanowień niniejszej 

umowy” 

 
114.7. UMOWA w § 3 ust.5  prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na: 
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„Uznane przez Wykonawcę  za naliczone zasadnie kary umowne wynikające z 

postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich uiszczenia. 

” 

 
114.8. UMOWA w § 4 ust. 1 prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na: 

1. „Zapłata za zamówione i dostarczone Produkty nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 1 

niniejszej umowy, w terminie do 30 dni od dnia wystawienia  przedmiotowej faktury 

(prawidłowo wystawionej) przez wykonawcę. Zapłata  nastąpi w  formie przelewu na  

rachunek bankowy  Wykonawcy wskazany na fakturze. 

 
 
114.9. UMOWA w § 8 ust.  3 prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na: 
 
„Strony będą dąŜyć do rozstrzygnięcia  sporów  mogących  wyniknąć  przy  realizacji 

niniejszej umowy na drodze ugodowej. JeŜeli strony nie osiągną kompromisu wówczas 

sporne sprawy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny” 

 

 
Odpowiedź:  
Ad. 114.1. Postępować zgodnie ze SIWZ. Wykonawca powinien dostarczyć 
Zamawiającemu działające numery faksu, poprawny i sprawdzany adres e-mail.  
Ad. 114.2. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający musi zapewnić ciągłość dostaw 
bez konieczności dodatkowego uruchamiania procedur zakupowych.  
Ad. 114.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 114.4. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 114.5. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 114.6. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 114.7. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 114.8. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 114.9. Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytania 115 
115.1. Pakiet nr 13 poz. 9: 
Czy Zamawiający dopuści tupfery groszki w rozm. 12  x 12, niejałowe, z nitką rtg? 

115.2. Pakiet nr 13 poz. 9: 
Czy Zamawiający dopuści tupfery fasole w rozm. 9,5 x 9,5 niejałowe, z nitką rtg? 

Odpowiedź: 
Ad. 115.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 115.2. Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytania 116 
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116.1. Pakiet 14 poz. 1-3: 
Czy Zamawiający oczekuje na potwierdzenie wymagań SIWZ, m.in. chłonności minimalnej , 

załączenia Kart Danych Technicznych wyrobów? 

116.2. Pakiet 14 poz. 1-3: 
Czy Zamawiający wymaga załączenia kart katalogowych oferowanego asortymentu, celem 

weryfikacji zaoferowanego asortymentu? 

116.3. Pakiet 14 poz. 1-3: 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch róŜnych produktów odpowiadających 

rozmiarom L i XL o dwóch róŜnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort 

uŜytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL 

pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku 

czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód 

pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i 

przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyŜ pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. 

Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu 

zamówienia , zawartym w SIWZ, zakres obwodów róŜnych produktów jest inny i częściowo na 

siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu uŜytkującego 
Odpowiedź:  
Ad. 116.1. Postępować zgodnie ze SWIZ 
Ad. 116.2. Postępować zgodnie ze SWIZ 
Ad. 116.3. Postępować zgodnie ze SWIZ 
 
 
Pytanie 117 
Pakiet 17 poz. 1-3: 
Zamawiający wymaga pieluchomajtek wyposaŜonych  w podwójne elastyczne przylepcorzepy.  

Czy w związku z tym, w celu doprecyzowania ww. parametru, Zamawiający ma na myśli 
element elastyczny o długości ok. 1cm w stanie nierozciągniętym, wbudowany w 

przylepcorzep ?  PowyŜsze pytanie argumentujemy tym, iŜ a producenci pieluchomajtek 

oferowanych na rynku poświadczają posiadanie elastycznych przylepcorzepów ( w 

pieluchomajtkach) , które w istocie nie są elastyczne (rozciągliwe).  

W związku z powyŜszym, czy Zamawiający na potwierdzenie wymagań SIWZ oczekuje 

załączenia próbek? Pozwoli to na zweryfikowanie parametrów pieluchomajtek, m.in. obw. 

pasa. oraz elastyczności przylepcorzepów ? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
 
Pytanie 118 
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uwaŜane dni od poniedziałku do piątku, 

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odpowiedź: TAK 
 
 
Pytanie 119 
ZwaŜywszy na treść § 1 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość produktów (jaki procent 
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ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? 

Odpowiedź na powyŜsze pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji 

oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyraŜonym m.in. w 

wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości 

zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeŜeli 

nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 

maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, Ŝe „nie moŜna 

zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod 

względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o 

zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. 

 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający określił ilości jakie potrzebuje 
na dzień publikacji SWIZ. Treść wskazanego zapisu jest widoczna i znana wszystkim 
Wykonawcom. Składając swoją ofertę naleŜy uwzględnić wszystkie zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 120 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 1 ust. 14 wzoru umowy zostało dodane zdanie o 

następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie 

wezwie Wykonawcę  do naleŜytego wykonywania umowy.”?   

ZwaŜywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest 

aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do naleŜytego 

wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje 

wykonawcę do naleŜytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, 

a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. Stosowne modyfikacje zostaną wprowadzone 
przed podpisaniem umowy 
 
 
Pytanie 121 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy słowa „opóźnienia” 

zostały zastąpione słowami „zwłoki”? 

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez 

wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli takŜe niezawinione przez wykonawcę. 
Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy takŜe na niezawinione 

naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 

r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna naleŜy się za niewykonanie lub nienaleŜyte 

wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie 

kaŜde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza 

zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do 

dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje 

niesłuszne obciąŜanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił 

winy i nie będzie miał Ŝadnego wpływu na ich zaistnienie. ObciąŜenie wykonawcy ryzykiem 

za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób 

oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej 
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jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w 

art. 3531 k.c. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. Stosowne modyfikacje zostaną wprowadzone 
przed podpisaniem umowy 
 
Pytanie 122 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy zostało wykreślone 

zdanie ostatnie? 

Opóźnienie w dostawie nie jest toŜsame z zerwaniem umowy przez wykonawcę. Dlatego 

skuteczność ostatniego zdania w § 3 ust. 1 lit. a) i b) umowy moŜe być kwestionowana na 

podstawie art. 58 § 1 lub  § 2 Kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SWIZ. Proszę uwzględnić odpowiedź na pytanie 121 
 
 
Pytanie 123 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 lit. c) wzoru umowy wyraŜenie „15% łącznej 

wartości  brutto  Produktów, których sprzedaŜ i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy” 

zostało zastąpione wyraŜeniem „15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”? 

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości 

niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w 

przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby 

niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet 

mogłaby przewyŜszać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby raŜąco 

wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę 
proporcjonalności wyraŜoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przypomina, Ŝe dostawy będą 
do placówki słuŜby zdrowia, gdzie Ŝycie i zdrowie pacjentów jest najwaŜniejsze.  
 
 
Pytanie 124 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane wyraŜenie „o ile 

powstanie szkody zostało zawinione przez Wykonawcę”?  

§ 7 ust. 1 wzoru umowy budzi wątpliwości i wymaga doprecyzowania.  

Udzielając odpowiedzi na powyŜsze pytania proszę wziąć pod uwagę bieŜące orzecznictwo 

Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.  

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 

767/09, „mimo iŜ sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, 

powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale takŜe interesy Wykonawcy i starać 
się ułoŜyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównowaŜone”. 

Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. 

KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 

grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. Stosowne modyfikacje zostaną wprowadzone 
przed podpisaniem umowy 
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