
                        

   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /16                                                          Data: 17.11.2016 r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego  na  dostawę leków  oraz  środków  farmaceutycznych  (Znak

postępowania: 4746/2016).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze

zm.,)  Zamawiający  przekazuje   treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Pakiet 39, pozycja 1                                                                                                                                                  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w Pakiecie 39 pozycji 1 produktu leczniczego LINEZOLID 0,6 
G/300 ML w opakowaniu butelka z dwoma portami KabiPac x 10 sztuk?
Odpowiedz:Tak

2. Pakiet 50,pozycja 1                                                                                                                                
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w Pakiecie 50 pozycji 1 worka trzykomorowego: AZOT – 5,4G, 
BIAŁKO – 34G, GLUKOZA – 100G, TŁUSZCZ – 40G, ENERGIA NIEBIAŁKOWA – 800KCAL; 1026ML, DROGA 
PODANIA – CENTRALNE?
Odpowiedz:Nie

3. Pakiet 50, pozycja 2                                                                                                                                                  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w Pakiecie 50 pozycji 2 worka trzykomorowego: AZOT – 8G, 
BIAŁKO – 50G, GLUKOZA – 125G, TŁUSZCZ – 38G, ENERGIA NIEBIAŁKOWA – 900KCAL; 986ML, DROGA 
PODANIA – CENTRALNE?
Odpowiedz:Nie 

4. Pakiet 50, pozycja 3                                                                                                                                             
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w Pakiecie 50 pozycji 3 worka trzykomorowego: AZOT – 8,1G, 
BIAŁKO – 51G, GLUKOZA – 150G, TŁUSZCZ – 60G, ENERGIA NIEBIAŁKOWA – 1200KCAL; 1540ML, DROGA 
PODANIA – CENTRALNE?
Odpowiedz:Nie  

5. Pakiet 50, pozycja 4                                                                                                                                             
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w Pakiecie 50 pozycji 4 worka trzykomorowego: AZOT – 10,8G, 
BIAŁKO – 68G, GLUKOZA – 200G, TŁUSZCZ – 80G, ENERGIA NIEBIAŁKOWA – 1600KCAL; 2053ML, DROGA 
PODANIA – CENTRALNE?
Odpowiedz:Nie 



6. Pakiet 55, pozycja 2                                                                                                                                Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 55 pozycja 2 diety kompletnej pod względem odżywczym, 
hiperkalorycznej (1,5 – 1,6 kcal/ml), bezresztkowej, o osmolarności 330 – 387 mOsm/L, w opakowaniu 500 ml po 
odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań na litry?  
Odpowiedz:Tak, w workach.
  
7. Pakiet 56, pozycja 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 56 pozycji 6, co pozwoli na przystąpienie do nowo 
utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?
Odpowiedz:Nie, Zamawiający pozostawia zadanie bez zmian.

8. Pakiet 1, pozycja 146 oraz 268
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym Znak sprawy: 4746/2016, 
w pakiecie (zadaniu) PAKIET 1 – LEKI I, w pozycjach 146 oraz 268 dotyczących „LACTOBACILLUS X 60 KAPS. 
STOSOWANY TEŻ U NOWORODKÓW/ŚRODEK SPOŻYWCZY SPECJLNEGO PRZEZNACZENIA 
ŻYWNOŚCIOWEGO OPRACOWANY SPECJALNIE DLA NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT OD PIERWSZYCH DNI
ŻYCIA, WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ KORZYSTNEJ MIKROFLORY JELITOWEJ, ZAWIERAJĄCY SZCZEP 
PROBIOTYCZNY LACTOBACILLUS RHAMNOSUS LCR35 X 30 KAPS. OTWIERANYCH” dopuszcza możliwość 
zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 
kapsułek – przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku 
specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy.
Odpowiedz do pozycji 146:Nie
Odpowiedz do pozycji 268:Dopuszczamy 
 
9. 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?  
Odpowiedz:Wykonawca nie określa, o które pozycje mu chodzi i co zamierza zaproponować, dlatego 
Zamawiający nie może udzielić tak ogólnej odpowiedzi.

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? 
Odpowiedz: Wykonawca nie określa, o które pozycje mu chodzi i co zamierza zaproponować, dlatego 
Zamawiający nie może udzielić tak ogólnej odpowiedzi.

11. Pakiet 1 pozycja 231-247
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów do receptury podając cenę za opakowanie a nie za kg 
,zachowując wskazaną wielkość opakowania?
Odpowiedz:Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów do receptury za opakowanie z zastrzeżeniem
przeliczenia przez Wykonawcę ilości zgodnie z SIWZ i zaznaczeniem tego w formularzu cenowym.

12.Pakiet 1 pozycja 52
W zawiązku z zakończoną produkcją preparatu Carbo medicinalis 300 mg x 20 tabl
 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę dostępnego preparatu równoważnego Carbo Active 200 mg x 20 tabl- 
4 op ?
Odpowiedz:Tak
13.Pakiet 1 pozycja 99
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Etomidate-Lipuro,20 mg/10 ml,inj.doż.,10 amp- 40 op.?
Odpowiedz:Nie



14.Pakiet 1 pozycja 136
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu immunoglobuliny antyHBs do podaży domięśniowej w 
dawce 180j.m./1ml w postaci liofilizatu i rozpuszczalnika do sporządzenia roztworu?
Odpowiedz:Tak

15.Pakiet 1 pozycja143
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: kompres zimno-ciepły o wymiarach 12 x 18 cm ? (brak 
dostępności 10x25-26cm)
Odpowiedz:Tak

16.Pakiet 1 pozycja 191
W zawiązku z zakończoną produkcją preparatu Ondansetron 4 mg tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie liofilizatu doustnego ?
Odpowiedz:Tak

17.Pakiet 1 pozycja 242
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Parafin Liquid w opakowaniu  800 g- 29 op. ?
(brak opakowania 1 kg)                                                                                                                                                   
Odpowiedz:Tak

18. Pakiet 1 pozycja 244
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Saccharum (sacharoza) 100 g?
(brak saccharum lactis)
Odpowiedz:Tak

19.Pakiet 1 pozycja 257
Bardzo proszę o wskazanie jaka ilość opakowań należy wycenić ?
Odpowiedz: 2 Opakowania

20.Pakiet 1 pozycja 268
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos o równoważnym działaniu?
Diflos posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103).
Technologia mikroenkaspulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki tej technologii 
efektywniej kolonizują jelito ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na działanie zewnętrznego 
otoczenia (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). Badania naukowe wykazują, że 1 
miliard mikroenkapsulowanych żywych bakterii LGG ma taką samą skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów 
liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsualcja pozwala na zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie 
bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu przydatności do użycia.
Odpowiedz:Wykonawca nie określa, które opakowanie  zamierza zaproponować. Z wiedzy zamawiającego 
występują  trzy rodzaje dostępnych opakowań w/w produktu.

21.Pakiet  2 pozycja 7,8
W zawiązku ze zmianą postaci przez producenta czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
preparatów w ampułkach?
Odpowiedz:Tak, jak w kolumnie jednostki miary formularza cenowego.

22.Pakiet 2 pozycja 32
Czy Zamawiający ma na myśli preparat : Cetraxal, 2 mg/ml; 0,25ml, krople do uszu, 15 amp- 5 op.?
Odpowiedz:Tak



23.Pakiet 10 pozycja 6
Czy Zamawiający wymaga opakowania 40 g ?
Odpowiedz:Tak

24.Pakiet 10 pozycja 7
Czy Zamawiający wymaga opakowania 400 g ?
Odpowiedz:Tak

25.Pakiet 11 pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę  tabl. ulegających rozpadowi w jamie ustnej ?
Odpowiedz:Tak

26.Pakiet  21 pozycja 2,3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz.2,3 
Mając na uwadze powyższe, prosimy o pozytywna odpowiedz na nasze pytanie. Jesteśmy przekonani, że będzie to
skutkowało złożeniem większej ilości ofert a co za tym idzie możliwością wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 
najbardziej konkurencyjnych.
Odpowiedz:Nie

27.Pakiet 26 pozycja 1
1.)Czy zamawiający wymaga aby był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek- 6,25 op. (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?
Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu, z zastrzeżeniem przeliczenia ilości saszetek na 
300 procedur, np. 4 saszetki/procedurę-300 procedur=1200 saszetek w pakiecie.
2.)Czy zamawiający wymaga aby  był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie 
chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu, z zastrzeżeniem przeliczenia ilości saszetek na 
300 procedur, np. 4 saszetki/procedurę-300 procedur=1200 saszetek w pakiecie.

28. Projekt umowy, §3 ust.11                                                                                                                                        
Do treści §3 ust.11 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z art. 552 kc "... z wyłączeniem powołania 
się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają 
Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedz:Nie wyrażamy zgody

29.Projekt umowy, §5 ust.1
 Do treści §5 ust.1 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z art. 552 kc "... z wyłączeniem powołania się 
przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają 
Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedz:Nie wyrażamy zgody

30. Projekt umowy, §5  ust.3 pkt 1
3. Prosimy o rozszerzenie zapisu §5 ust.3 pkt 1) projektu umowy poprzez zapis wskazujący jednoznacznie na to, iż 
kara będzie naliczana od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia: "Karę umowną za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki w dostawie w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia". Nadmieniamy, że 
opóźnienie może dotyczyć niewielkiej części zamówienia (np. 5%) i nieuzasadnionym jest karanie wykonawcy za 
część zamówienia dostarczoną terminowo.
Odpowiedz:Nie wyrażamy zgody



31.Pakiet 27, pozycja 1,2
Czy Zamawiający w pakiecie 27,poz. 1,2 wymaga aby preparaty pochodziły od jednego wytwórcy w celu 
zapewnienia jednoznacznej identyfikacji podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje 
podania pacjentowi produktu w sytuacjach klinicznych, w których obowiązuje podanie obu dawek zgodnie z 
określonym w ChPL  schematem dawkowania, i w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi  „Guideline on good 
pharmacovigilance practices (GCP) Module V‐ Risk management systems
Odpowiedz:Tak

Z poważaniem


