
                        

   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /16                                                          Data: 03.08.2016 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę  leków  (Znak postępowania: 3401/2016).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). Zamawiający 

przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W 

przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Pakiet 1 pozycja 19 
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 ), zastosowanie środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie 
przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?
Odpowiedź: Nie

             2. Pakiet 1 pozycja 19 
Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak 

3.Pakiet 7 pozycja 1
Pakiet 7 Cytostatyki II  poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Docetaxel koncentrat do 
sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml 1 fiol. po 2 ml?
Odpowiedź: Tak

4.Pakiet 7 pozycja 1
Pakiet 7 Cytostatyki II  poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Docetaxel  koncentrat do
 sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml 1 fiol. po 8 ml?
Odpowiedź: Tak

5. Pakiet 7 pozycja 1,2
Pakiet 7 Cytostatyki II poz.1,2 – Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat Docetaxel posiadał stabilność 
fizyko-chemiczną 28 dni po pierwszym nakłuciu fiolki potwierdzoną w ChPL?
Odpowiedź: Nie



6. Pakiet 3 pozycja 1
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 3 poz. 1 (Meropenem 0,5g 10 fiolek trwałość po przygotowaniu min  
2-3 godziny w temp. pokojowej) wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do 
leczenia  pacjentów  z  bakteriemią,  która  występuje  w  związku  z  którymkolwiek  z  zakażeń 
wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest  o taki związek tj. 
ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w 
przebiegu  mukowiscydozy,  powikłane  zakażenia  układu  moczowego  i  jamy  brzusznej,  zakażenia 
śródporodowe  i  poporodowe,  powikłane  zakażenia  skóry  i  tkanek   miękkich  i  ostre  bakteryjne 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?
Odpowiedź: Tak

              7. Pakiet 1 pozycja 4
Czy w pakiecie Nr 1 poz. 4 (Budesonide 0,5 mg/ml a 2 ml x 20  op. pojemnik do inhalacji z 
nebulizatorem, ze wskazaniem ostrym zapaleniu krtani, tchawicy i oskrzeli) Zamawiający wymaga 
produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od 
rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź: Nie wymaga 

8. Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zmawiającego, a ilość 
opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?
Odpowiedź: Prosimy o podanie konkretnego pakietu i asortymentu.

9. 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 (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań 
przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Podawać pełne ilości  opakowań zaokrąglone w górę.

10. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest 
tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić 
należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go 
wcale?
Odpowiedź: Należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.

 11. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki  lecz różniący się 
postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w   SIWZ tabletka a równoważnik ma 
postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej, oraz ampułkę  za fiolkę, fiolkę za 
ampułko-strzykawkę i odwrotnie?  
 Odpowiedź: Tak, z wyjątkiem tabletki dojelitowej .

12. Pakiet 1 pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie preparatu w opakowaniu x 40 tabl.- 10 op.?
Odpowiedź: Dopuści

13. Pakiet 1 pozycja 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie preparatu w postaci fiolek ?
(zakończona produkcja ampułek)
Odpowiedź: Tak

14. Pakiet 1 pozycja 7,8,15,16,29,35,36,37,
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie preparatu w postaci tabl. powlekanych ?
Odpowiedź: Tak



15. Pakiet 1 pozycja 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie preparatu w opakowaniu x 30 tabl. powl.  - 7 op.?
Odpowiedź: Dopuści 

16. Pakiet 1 pozycja 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie preparatu w opakowaniu  x 50 tabl. - 4 op.?
Odpowiedź:Tak

17. Pakiet 1 pozycja 38
Czy Zamawiający wymaga opakowania 40 g – 50 op.?
Odpowiedź:Tak

18. Pakiet 1 pozycja 46
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie preparatu  w opakowaniu x 100 tabl. – 4 op.?
Odpowiedź: Tak

 
Z poważaniem


