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Dotyczy : Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w trybie
przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę leków dla Apteki szpitalnej SP ZOZ MSWiA
w Kielcach DZ.U U.E nr 2018/S 202-460823 .

Pytanie nr1 .Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6, pozycja nr 28, preparat
równoważny pod względem zastosowania klinicznego (Propofolum emulsja do wstrzykiwań 10mg/ml)
konfekcjonowanego w ampułkach?Tak
Pytanie nr 2. Z uwagi na zalecenia jakie stawia Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków oraz
Wytyczne Europejskie co do procedur postępowania w masowych krwotokach pourazowych
i okołooperacyjnych, proszę o doprecyzowanie, czy należy zaoferować preparat koloidowy w pakiecie nr 7,
pozycja nr 1, 2, ( 10% Hes, 6% Hes a 500ml), który posiada osmolalność zbliżoną do osmolalności osocza norma 290 – 300 mOsm/l , odpowiedni układ buforujący oraz zawieszony jest w pełni zbilansowanym
roztworze elektrolitów zawierający jony Na, Cl, K, Ca, Mg? Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 3.Z uwagi na fakt, że chlorek potasu jest lekiem wysokiego ryzyka i znajduje się na liście „leków
wysokiego ryzyka” w Unii Europejskiej, czy w pakiecie nr 7, pozycja nr 3, 4, 5, 6,, należy zaoferować
wyspecyfikowany gotowy do użytku roztwór chlorku potasu, w opakowaniu stojącym zawierającym dwa
niezależnie zabezpieczone porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem oraz czytelną etykietę z
fioletowym – różowym trójkątem wskazującym na lek wysokiego ryzyka!!!, oraz co najmniej 6 stopniową skale
podaży grawitacyjnej tj. 100,200,250,300,350 i 400 ml na opakowaniu ?Dopuszcza ale nie wymaga
Pytanie nr 4.Z uwagi na fakt, że cytryniany są naturalnym antykoagulantem i wiążą jony Ca zaburzając proces
krzepnięcia, a mleczany powodują powstanie kwasicy mleczanowej z rozcieńczenia oraz na zalecenia
dotyczące zbilansowanej płynoterapii, w pakiecie nr 7, pozycja nr 7, należy zaoferować płyn
wieloelektrolitowy w pełni zbilansowany, zawierający jony Na, Cl, K, Mg, Ca, o układzie buforujący
składającym się z octanów, jabłczanów lub glukonianów, ale nie powinien zawierać mleczanów i cytrynianów?.
Tak
Pytanie nr5.Uprzejmie prosimy o dopuszczenie preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym
do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod
względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus helveticus
w identycznym łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, w takim stosunku ilościowym jak opisano w SIWZ,
występującym w takiej samej postaci. Zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego
zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) Lactobacillus rhamnosus
GG ATCC 53103 w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps – po przeliczeniu kapsułek na
odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr7.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie Lacto30Dr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego
zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus
rhamnosus GG ATCC 53103 w aktywnym stężeniu 3 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, w opakowaniach x 30 kaps – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. Zgodnie z SIWZ
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 14 poz. 231 w przedmiotowym
postępowaniu:
Pyt.nr8 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o
nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG
ATCC 53103 w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps – po przeliczeniu kapsułek na
odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. Oferowane kapsułki mogą być łatwo
otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości płynu w celu sporządzania zawiesiny. Zgodnie
z SIWZ.
Pytanie nr8.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie Lacto30Dr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego
zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus
rhamnosus GG ATCC 53103 w aktywnym stężeniu 3 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, w opakowaniach x 30 kaps – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości płynu w celu sporządzania zawiesiny. Zgodnie
z SIWZ.
Pytanie nr9.Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu
dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie
przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr10Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości? Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr11 Czy w pakiecie Nr 3 poz. 15 (BUDESONIDUM zawiesina do nebulizacji a 0,5mg/ml x 20 pojemników a 2ml) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? Dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie nr12.Czy Zamawiający w pakiecie Nr 3 poz. 15 (BUDESONIDUM zawiesina do nebulizacji a 0,5mg/ml
x 20 pojemników a 2ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można,
zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin? Dopuszcza ale
nie wymaga.
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Pytanie nr13.Czy Zamawiający w pakiecie Nr 3 poz. 15 (BUDESONIDUM zawiesina do nebulizacji a 0,5mg/ml
x 20 pojemników a 2ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną? Dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie nr14.Czy w pakiecie Nr 3 poz. 15 (BUDESONIDUM zawiesina do nebulizacji a 0,5mg/ml x 20 pojemników a 2ml) Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w
postaci budezonidu zmikronizowanego? Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr15.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? Tak.
Pytanie nr16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów
itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy
podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?Tak, zaokrąglone do pełnych opakowań w górę z wyjątkiem tych, które w uwagach mają zapis nie zamieniać wielkości opakowania.
Pytanie nr17 Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż
umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości
terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone
w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?zaokrąglone do pełnych opakowań górę
z wyjątkiem tych,które w uwagach mają zapis nie zamieniać.
Pytanie nr18 Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku
produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem? Zaprzestanie produkcji wykreślić, czasowy brak-ostatnia cena.
Pytanie nr19Dotyczy: PAKIET 12, pozycja nr 1. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga, aby preparat zaoferowanyw pozycji nr 1 w Pakiecie 12, posiadał potwierdzoną wg karty ChPL trwałość gotowego roztworu do infuzji do 8 godzin ?Dopuszcza nie wymaga.
Pytanie nr20.Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.4. termin dostaw „cito-czeka” z 8 godzin na 12 godzin? Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie
niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego
udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP
1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego
realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości
zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów,
które zróżnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr21Czy Zamawiający w par. 3.2 wprowadzi jednolity, 12-miesięczny termin przydatności? Jest to najczęściej spotykany i najłatwiejszy do zapewnienia termin spotykany w obrocie. 24 m-ce.
Pytanie nr22Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.b z 5% do wartości max.
0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr23Wykonawca wnosi o wykreślenie par. 6.2, albowiem trudno zakładać, że zapłata kary umownej za
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy. Zamawiający pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu.
Pytanie nr24Czy Zamawiający w par. 8.10 wprowadzi automatyzm zmiany stawki VAT w razie zmiany przepisów? Zmiana ta winna wchodzić w życie automatycznie. Tak
Pytanie nr25Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany przez Wykonawcę lek zawarty w Pakiecie nr 16 posiadał własne, udokumentowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna , kardiologia ) oraz zabiegowych ( chirurgia )? Nie wymaga.
Pytanie nr26Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 50 i 49 (Metamizol) produkt
leczniczy pakowany po 10 ampułek w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości? Tak.
Pytanie nr27.Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku
występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości
terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone
w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? Tak, zaokrąglone do pełnych opakowań
w górę z wyjątkiem tych, które w uwagach mają zapis nie zamieniać wielkości opakowania.
Pytanie nr28.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz. 3 (Fluconazolum) produkt
leczniczy pakowany po 10 szt w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości? Tak.
Pytanie nr29.Dotyczy pakiety 4 Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie produktów w opakowaniach typu
butelka stojąca wyposażona w dwa różnej wielkości niezależnie zabezpieczone porty zabezpieczone plastikowymi zatyczkami (dodatkowo oznaczonymi strzałkami, jedna do wstrzyknięcia, druga wskazująca miejsce do
podłączenia zestawu do infuzji) co zmniejsza ryzyko kontaminacji. Porty w proponowanych opakowaniach mają
właściwości samozasklepiające dzięki czemu nawet po przypadkowym wyrwaniu zestawu do infuzji zalecony w
terapii płyn nie wycieknie na zewnątrz. Reasumując - takie opakowanie skraca czas pracy personelu przy przygotowaniu infuzji oraz zmniejsza koszty przygotowania ze względu na brak konieczności dezynfekcji portów
przed pierwszym użyciem. Dopuszcza nie wymaga.
Pytanie nr30Dotyczy pakietu 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 fosforanów Addiphos we fiolkach? TAK.
Pytanie nr31.Czy Zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 5 poz.4 produktu Geloplasma w opakowaniu po 20 szt. Wymagana ilość przez Zamawiającego to 30 szt. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na
przeliczenie prosimy podać w jaki sposób przeliczyć ilości opakowań? W górę do 40szt.
Pytanie nr 32Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 poz. 27 produktu leczniczego Paracetamol w opakowaniu typu fiolka. NIE.
Pytanie nr33Czy Zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 27 produkt leczniczy pakowany po 10 szt. w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości? TAK.
Pytanie nr34Czy Zamawiający w trosce o osiągnięcie wysokiej konkurencyjności i chęci osiągnięcia najniższej
ceny wydzieli z pakietu nr 6 lek Paracetamol 100 ml - 1000 mg? NIE.
Pytanie nr35Dotyczy pakietu 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1,3,4 , 5 , 6 produktu
leczniczego pakowanego po 10 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań.? TAK.
Pytanie nr36Dotyczy pakietu 7 poz. 7. W związku z obecnością na rynku wielu rodzajów płynów infuzyjnych
spełniających opis „płyn wieloelektrolitowy” prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w pozycji 7 miał na
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myśli płyn wieloelektrolitowy zawierający wszystkie jony w stosunku zbliżonym do zawartości w osoczu
i o zbliżonej do osocza osmolarności (280-295 mosm/l)? Nie zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr37Dotyczy pakiet 10 poz. 30, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego
w opakowaniu typu ampułka? TAK.
Pytanie nr38 Dotyczy pakietu 15. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 3, co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo wielu Wykonawcom. NIE
Pytanie nr 39.Dotyczy pakietu 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
w pozycjach 6 i 8 ampułek pakowanych po 20 sztuk (KCl) i 50 sztuk (NaCl)
z przeliczeniem ilości opakowań, działających w systemie bezigłowym, co zwiększy bezpieczeństwo pracowników oraz obniży koszty zużycia igieł? TAK.
Pytanie nr40Pakiet 3, pozycja 34 Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu
4% w postaci ampułko-strzykawki x 3ml (objętość pełna strzykawki wynosi 10ml) stosowany w celu utrzymania
prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada
klinicznie udokumentowane działanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne. Nie wiąże się z ryzykiem ogólnoustrojowej heparynizacji nie nasila czynnego krwawienia i jest bezpieczny u pacjentów z HIT. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas infuzji do cewnika wynosi 0,96 bara. Ciśnienie nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). CitraFlow w fabrycznie napełnionych ampułko-strzykawkach chroni przed utratą produktu podczas nabierania z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają
czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni )
zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływowi krwi. Opakowanie zawiera pojedyncze
ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne
pole ) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym. NIE.
Pytanie nr 41Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 34 z Pakietu nr 3 i stworzy osobny pakiet?
NIE zgodnie z SIWZ.
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się
na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.
Pytanie nr 42Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich
warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden
sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art.
144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności
zapisów z §2 ust.7 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Zgodnie z zapotrzebowaniem z oddziałów czyli wg potrzeb do wartości brutto pakietu.
Pytanie nr43Do treści §2 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." Zamawiający pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu.
Pytanie nr44 Do treści §3 ust.2 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z
bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek aż 36-miesięcznego okresu ważności
zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do
ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §3
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ust.2 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być
dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego." 24 miesiące.
Pytanie nr45 Do treści §5 ust.5 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką zawartą w 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." Zamawiający pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu.
Pytanie nr46 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §6 ust.1 pkt a) poprzez zapis
o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części
przedmiotu umowy? Zamawiający pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu.
Pytanie nr47 Do §6 ust.1 ppkt b) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia? Zwracamy przy tym uwagę na niewspółmierność kar przewidzianych w umowie. Zamawiającemu za
opóźnienie świadczenia pieniężnego może zostać naliczona kara w wysokości nie większej niż 9,5% w skali
roku, liczona od kwoty, której dotyczy opóźnienie. Natomiast dla wykonawcy zamówienia jest przewidziana
kara w wysokości 1825% w skali roku (5% x 365 dni) za opóźnienie świadczenia. Zamawiający pozostawia
zapis w dotychczasowym brzmieniu.
Pytanie nr48 Do §8 ust.6 pkt k) projektu umowy. Prosimy o dopisanie:"...nie dłużej niż 3 m-ce".Zamawiajacy
wyraża zgodę.
Pytanie nr49 Prosimy o doprecyzowanie, w jakiej formie Zamawiający wymaga złożenia dokumentu JEDZ. Czy
dokument JEDZ ma być złożony w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, czy też dołączony do
oferty w formie papierowej? W przypadku konieczności złożenia dokumentu JEDZ w zaszyfrowanej postaci na
adres e-mail oraz z potencjalną możliwością zaistnienia sytuacji, w której nasze zaszyfrowane wiadomości zostaną przez Państwa system uznane jako spam lub wirus, w oparciu o art. 10b. ustawy PZP prosimy o dodanie
naszych domen do "white listy" w Państwa systemach zabezpieczeń, bądź też upewnienie się, że nasze domeny
już na „white liście” u Państwa widnieją. JEDZ ma być złożony w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym.
Pytanie nr50Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 12 pozycję nr 1 do osobnego pakietu celem umożliwienia
złożenia oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr51Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75g o smaku cytrynowym,będącej dietetycznym
środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy? Oferowany preparat ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie
nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu. NIE.
Pytanie nr52 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75g będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu
tolerancji glukozy? NIE
Pytanie nr53.Pakiet 14 poz.408. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr. będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającego w swoim składzie
250mg.priobiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce? Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr54Czy Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania opakowań konfekcjonowanych inaczej
niż podano w SIWZ w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk w opakowaniu a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest
korzystniejsza pod względem ekonomicznym? TAK.
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Pytanie nr55 Jeśli wyrażą Państwo zgodę na powyższe prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć
ilość opakowań handlowych (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? Pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.
Pytanie nr56Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek
powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek
powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek
powlekanych i odwrotnie. ? Tak.
Pytanie nr57Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek , amp-strz. zamiast
fiolek i odwrotnie ? Tak.
Pytanie nr58Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego
produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ? Tak w przypadku zakończenia
produkcji,w sytuacji czasowego braku podać ostatnią cenę.
Pytanie nr59Zapytania dotyczące pakietu nr 14 Proszę Zamawiającego o sprecyzowanie ilości w poz.
26.2opakowania.
Pytanie nr60 Czy Zamawiający dopuści w poz. 27-28 (Aqua destilata) wycenę preparatu o nazwie handlowej
Aqua purificata ? Tak
Pytanie nr61.Czy Zamawiający w poz. Nr 66 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu typu Sofnolime 5 kg?
TAK.
Pytanie nr62Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 185-186 ze względu na problemy z dostępnością ? Nie .
Pytanie nr63Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 208 butelki 10 g 4 op. Obecnie na rynku
brak opakowania 20 g ? TAK .
Pytanie nr64.Czy zamawiający wymaga aby w pozycji nr 267 był preparat 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? TAK.
Pytanie nr65 Czy zamawiający wymaga aby w pozycji nr 267 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4
litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? TAK.
Pytanie nr66.Czy Zamawiający dopuści w poz, 311 wycenę preparatu o nazwie handlowej Enema,roztw.do
wl.doodbyt,50 butelek* 150 ml (jedn.użytku) w ilości 3 op? TAK.
Pytanie nr67 Czy Zamawiający w poz. Nr 327 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku typu Nystatyna Teva,
2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but. w ilości 2 op. Producent zmienił opakowanie ?TAK.
Pytanie nr68 Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 381 wycenę 47 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. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr69 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 340 kropli w postaci aerozolu do nosa 10
ml jedynych dostępnych na rynku? TAK.
Pytanie nr70 Proszę Zamawiającego o sprecyzowanie ilości w poz. 391-2 opakowania.
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Pytanie nr71Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 14 poz. 366,370,367,371,369,368 celem
możliwości przystąpienia większej ilości oferentów? Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr72 Czy Zamawiający dopuści w poz. 430 wycenę leku typu Terlipressini acetas EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f w ilości 13 op (celem zaoferowania bardzo korzystnej oferty cenowej).TAK.
Pytanie nr73 Poz. Nr 437– Vit. B 1 Teva, 25 mg/ml; 1ml, roztw.d/wst., 10 amp- zakończona produkcja , prosimy
o wykreślenie pozycji. Wykreślamy te pozycje.
Pytanie nr74W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w §5 ust.1 projektu umowy 5
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.Zamawiajacy wyraża zgodę.
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §6 ust.1 pkt. b
b)w razie opóźnienia w dostarczaniu towaru albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub
niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaciZamawiającemu karę
umopwną w wysokości 2% wartości niezrealizowanej dostawy brutto,licząc za każdy dzień opóźnienia,jednak
nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego/wadliwego/niezgodnego z umową towaru. Zamawiający
pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu.
Pytanie nr75Czy Zamawiający wymaga, aby Ciprofloksacyna ,w pakiecie 15 pozycja 3,była w postaci
monowodzianu? Dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie nr76Czy Zamawiający wymaga,w pakiecie 15 pozycja 2,aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu
trwałość przez 24 godz.w temp.2-8°C . Dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie nr77Czy Zamawiajacy wymaga aby,Midazolam w pakiecie pozycja 296 i 297 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. Dopuszcza
ale nie wymaga.
Pytanie nr78.Czy Zamawiający w pakiecie 14 pozycja 296 i 297 ,wymaga aby Midazolamy zgodnie z ChPI
miały możliwość mieszania w jednej strzykawce z morfiną i wykazywały stabilności przez 24 h w
temp.25°C.TAK
Pytanie nr79 Zamawiający poprawia pozycję 18 w pakiecie 8 z Flocare Bengmark PEG/J do Flocare PEG CH18
na: Flocare Bengmark zgłębnik nosowo-jelitowy,CH 10/145cm x1szt

Zamawiający na mocy art.38 ust.4 pkt.6 przedłuża termin składania ofert do dnia 21.11.2018 roku do
godz.11.00.

Zatwierdzam:
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