
Do wszystkich zainteresowanych 
 
 
dot.: postępowania nr ZOZ.ZP.382-24/20  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ogłoszonego 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.09.2020r. pod nr 2020/S 182-437143 

 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu pn. Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Łęczycy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843) wyjaśniam, co następuje: 
 
Pytanie 1: 

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? Zapytanie o zmianę postaci nie dotyczy pozycji uwzględniających 
konkretne wymiary tabletek. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zmianę postaci proponowanych preparatów. 
 
Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na 
tabletki powlekane i odwrotnie? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów. 
 
Pytanie 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, 
kilogramów itp.) celem przedstawienia oferty korzystniejszej cenowo? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań w szczególności 
oczekujemy Insulin w opakowaniach szpitalnych tj. po 10 fiolek (dot. zad. 8 poz. 44 i 65, zad. 
9 poz. 46 i 50, zad. 10 poz. 47). 

 
Pytanie 4: 

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)? 

Odpowiedź: Prosimy o podanie pełnej ilości opakowań zaokrąglone w górę. 
 
Pytanie 5: 

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? 

Odpowiedź: W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego produktu Zamawiający 
wyraża zgodę na podanie jego ostatniej ceny i informacji pod pakietem. 

 
Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie 
MZ? (w sytuacji jeśli aktualnie tylko takie  produkty są dostępne na rynku) 



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką wycenę. 
 
Pytanie 7: dot. zad. 7 poz. 81 

Czy Zamawiający dopuści ** Medyczne wapno sodowane Sodalime 5kg? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści Medyczne wapno sodowane Sodalime 5kg. 
 
Pytanie 8: dot. zad. 8 poz.8 

Czy Zamawiający dopuszcza Barium sulfuricum Medana zaw.  200ml LZ, gdyż taki jest 
dostępny? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści Barium sulfuricum Medana zaw.  200ml. 
 
Pytanie 9: dot. zad. 8 poz.15 

Czy Zamawiający dopuści Węgiel leczniczy Microfarm 200mg*20k.tw., gdyż taki jest dostępny? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści Węgiel leczniczy Microfarm 200mg*20k.tw. 
 
Pytanie 10: dot. zad. 8 poz.25 

Czy Zamawiający dopuści Theovent 300  300mg * 50tabl.o prz.uw. z odpowiednim 
przeliczeniem? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści Theovent 300  300mg * 50tabl.o prz.uw. z odpowiednim 
przeliczeniem 

 
Pytanie 11: dot. zad. 8 poz. 34 

Preparat Hemofer jest niedostępny ( zakończona produkcja). Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na podanie ostatniej ceny oraz informacji pod pakietem? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę. 
 
Pytanie 12: dot. zad. 8 poz. 35 

Preparat Hemorectal jest niedostępny ( zakończona produkcja). Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na zaproponowanie Hemorol 12 czopków? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wraża zgodę na Hemorol 12 czopków. 
 
Pytanie 13: dot. zad. 8 poz. 61 

czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu sprowadzonego na jednorazowe 
zezwolenie MZ, gdyż taki jest dostępny? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 14: dot. zad. 8 poz. 66 

Czy Zamawiający dopuści MIG d/dzieci Forte 40mg/ml zaw.dou100ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści MIG d/dzieci Forte 40mg/ml zaw.dou100ml. 
 
Pytanie 15: dot. zad. 8 poz.70 

Czy Zamawiający dopuści Panthenol S.O.S  spray 130g  ze stawką 23% VAT , gdyż wymagany 
preparat jest niedostępny na rynku? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści Panthenol S.O.S. 
 
Pytanie 16: dot. zad. 8 poz.83 oraz zad. 9 poz.28,71 

czy Zamawiający dopuści postać „tabletka”? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści postać „tabletka” 
 
Pytanie 17: dot. zad. 10 poz. 7 



Czy Zamawiający dopuści Ambroksol Hasco 30mg/5ml syrop150ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści Ambroksol Hasco 30mg/5ml syrop150ml. 
 
Pytanie 18: dot. zad. 10 poz. 23 

czy Zamawiający dopuści Fluconazole B.Braun 2mg/ml 10but.*100ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści Fluconazole B.Braun 2mg/ml 10but.*100ml. 
 
Pytanie 19: dot. zad. 10 poz.50 

Czy Zamawiający dopuści Nystatyna TEVA zaw2.784.000jm/5,8g 28ml! ( zmiana opakowania 
przez producenta)? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści Nystatyna TEVA zaw2.784.000jm/5,8g 28ml. 
 
Pytanie 20: dot. zad. 10 poz. 70 

Czy Zamawiający dopuści Imipenem+Cylast.Ran.500mg+500mg*1f.a30ml 2000 op.? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. 
 
Pytanie 21: dot. zad. 11 poz. 37, 38 

prosimy o doprecyzowanie jakich preparatów wymaga Zamawiający. 

Odpowiedź: Glucosum 5% ET Natrii Chloratum 0,9% 1:1 Kabic 250 ml, Glucosum 5% ET 
Natrii Chloratum 0,9% 2:1 Kabic 250 ml. 

 
Pytanie 22: dot. zad. 11 poz 67,68 

Czy Zamawiający dopuści preparat jednego  producenta o nazwie :”Atosiban Sun fiolka”  
w odpowiednich wymaganych dawkach? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści preparat Atosiban Sun fiolka – jednego producenta  
w odpowiednich wymaganych dawkach. 

 
Pytanie 23: dot. zad. 7 poz. 58 

Wymagana dawka nie istnieje. Czy Zamawiający miał na myśli 100mg Fe3+/ml  *5fiol.po 5ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli 100mg Fe3+/ml  *5fiol.po 5ml. 
 
Pytanie 24: dot. zad. 8 poz. 71 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji, ponieważ lek sprowadzany jest  
w ramach importu docelowego? . 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji. 
 
Pytanie 25: dot. zad. 8 poz.51 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji, ponieważ lek sprowadzany jest  
w ramach importu docelowego? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji. 
 
Pytanie 26: dot. zad. 9 poz.69 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego produktu ZinoDr.A? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści równoważny produkt. 
 
Pytanie 27: dot. zad. 9 poz. 34 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75g. – będącej dietetycznym środkiem 
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego  
w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem 



farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają 
na wchłanianie i metabolizm glukozy. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści glukozę 75g bezsmakową. 
 
Pytanie 28: dot. zad. 9 poz. 34 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75g o smaku cytrynowym – będącej 
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania 
dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest 
surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków,  
które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory 
smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostaje przy glukozie bezsmakowej. 
 
Pytanie 29: dot. 

Czy Zamawiający w par. 2.6 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia 
zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia 
powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. 
Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt 
zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do takiego sposobu załatwienia sprawy.  
W związku z powyższym modyfikuje się zapis w par. 2 ust. 6 w następujący sposób: 
„W przypadku braku możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia w zakresie 
któregokolwiek produktu, Wykonawca zaoferuje produkt równoważny po cenie zbliżonej  
do ceny zawartej w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik do umowy”. 

 
Pytanie 30: dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający w par. 2.7 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia  tańszego 
zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia 
powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. 

Odpowiedź: Odnosząc się do sugestii pytającego Zamawiający modyfikuje zapis w par. 2 ust. 7 
w następujący sposób: 
„Jeżeli w okresie związania umową zostanie wprowadzony do obrotu, dostępny u Wykonawcy, 
odpowiednik o niższej cenie netto niż przyjęto w Formularzu cenowym, stanowiącym 
Załącznik do umowy, Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu ofertę dostarczenia takiego 
produktu”. 

 
Pytanie 31: dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1 z 2% do wartości 
max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 
 

Odpowiedź: Dostawy w terminie są istotne dla Zamawiającego. Nie mniej jednak Zamawiający 
przychyla się do sugestii pytającego i modyfikuje zapis par. 7 ust. 1 zmniejszając wysokość  
kary umownej do wartości 1% 

 
Pytanie 32: dot. zad. 3 poz. 1-4 

Czy Zamawiający dopuszcza aby leki w zadaniu nr 3 poz. 1-4, były objęte dodatkowym 
monitorowaniem? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza aby leki były objęte dodatkowym monitorowaniem. 
 
Pytanie 33: dot. zad. 2 poz. 3,8,9,10,13,14,15,16,17,18,21 



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 2 w pozycji 3, 8, 9, 10, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 21 preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach Viaflo  
z dwoma niezależnymi portami, ponieważ: 

• zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na 
zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia 
opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania 
patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta 

• redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu  
oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami  
ze strony pacjentów 

• worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są 
dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją 

• koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji 
opróżnionych butelek 

• składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej 
powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca? 

 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ. 
 
Pytanie 34: dot. zad. 2 poz. 27 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości 
produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 2 w pozycji 27 preparatu 
Plasmalyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, 
osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l,  
Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l.  Produkt 
opakowany jest w worek Viaflo. 

 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 
 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ. 
 
Pytanie 35: dot. zad. 6 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 6 w pozycji 2  preparatu o takim 
samym zastosowaniu klinicznym w workach Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ: 

• zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na 
zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia 
opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania 
patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta 

• redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu  
oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami  
ze strony pacjentów 

• worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są 
dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją 

• koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji 
opróżnionych butelek 

• składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej 
powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca? 

 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ. 
 
Pytanie 36: dot. zad. 6 poz. 1 



Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę 
na wydzielenie z Zadania 6 pozycji 1 i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji, co pozwoli 
na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na 
uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej? 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ. 
 
Pytanie 37: dot. zad. 11 poz. 38 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 11 w pozycji 38 preparatu o 
takim samym zastosowaniu klinicznym w workach Viaflo z dwoma niezależnymi portami, 
ponieważ: 

• zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na 
zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia 
opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania 
patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta 

• redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu  
oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami  
ze strony pacjentów 

• worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są 
dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją 

• koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji 
opróżnionych butelek 

• składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej 
powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca? 

 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ. 
 
Pytanie 38: dot. zad. 2 poz. 19 

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 2 poz. 19 produkt o takim samym zastosowaniu 
klinicznym, worek trójkomorowy, zawierający aminokwasy z elektrolitami, glukozę oraz 
emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 
80/20), energii całkowitej 910 kcal, do wkłucia obwodowego- Multimel N4-550E, 1500 ml? 
Przychylenie się do naszego zapytania spowoduje możliwość składania konkurencyjnych 
ofert i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ. 
 
Pytanie 39: dot. zad. 2 poz. 20 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 2 w pozycji  
nr 20 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego 
w worku trójkomorowym, Multimel N4-550E, 2000ml? 
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ. 
 
Pytanie 40: dot. zad. 2 poz. 24 

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 2 poz. 24 produkt o takim samym zastosowaniu 
klinicznym, zestaw pierwiastków śladowych do żywienia pozajelitowego o zawartości cynku 
153 mmol/ 10 ml 
Przychylenie się do naszego zapytania spowoduje możliwość składania konkurencyjnych 
ofert i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 



Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ. 
 
Pytanie 41: dot. zad. 2 poz. 28 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 2 poz. 28 
preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne  
w tłuszczach - Cernevit. Preparat Cernevit jest w postaci liofilizatu, a witaminy rozpuszczalne 
w tłuszczach są umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cemevit rozpuszcza się  
w wodzie do iniekcji, glukozie 5%, soli fizjologicznej, może więc być podawany pacjentom, 
którzy nie otrzymują tłuszczu w żywieniu pozajelitowym. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji 24 z zadania 2  
do odrębnego pakietu. Przychylenie się do naszego zapytania spowoduje możliwość 
składania konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ. 
 
Pytanie 42: dot. zad. 2 poz. 28 

W celu zaspokojenia potrzeb Zamawiającego i zabezpieczenie jego interesów,  
z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, 
zwracamy się z pytaniem o doprecyzowanie czy Zamawiający w zadaniu 2 poz.28 wymaga 
aby dostarczony preparat nie musiał być przechowywany w temperaturze 2-8C, a 
przechowywany poza lodówką zachowywał okres ważności wynoszący co najmniej  
12 miesięcy (zgodnie z zapisami umowy) od daty dostawy przy warunkach przechowywania  
w temperaturze pokojowej, tj. od 15°C do 25°C? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem Zamawiający wymaga, aby produkt był przechowywany w 
lodówce w temp. 2°C - 8°C. 

 
Pytanie 43: dot. zad. 1 poz. 11 

Czy Zamawiający, w pakiecie 1 pozycja 11, wymaga, aby Cefazolin 1g zgodnie z ChPL 
produktu leczniczego posiadał rejestrację do przechowywania także w temperaturze powyżej 
25 stopni Celsjusza? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ. 
 
Pytanie 44: dot. zad. 11 poz. 19,20 

Czy zamawiający wymaga, aby, zgodnie z ChPL cefuroksym 1,5g w pakiecie 11 pozycja 19  
i 20 wykazywał zgodność z metronidazolem (500mg/100ml) i działanie obu składników 
utrzymywało się do 24 godzin w temperaturze poniżej 25 C? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zgodności z metronidazolem i działania obu 
składników utrzymywało się 24 godziny. 

 
Pytanie 45: dot. zad. 11 poz. 19,20 

Czy zamawiający wymaga, aby cefuroksym sodowy 750 i 1500 w pakiecie 11 pozycja 19 i 20 
zgodnie ChPL wykazywał zgodność z wymienionymi niżej płynami infuzyjnymi, z którymi 
działanie jest zachowane do 24 godzin w temperaturze pokojowej: 

- 0,9% w/v roztwór chlorku sodu 
- 5% roztwór glukozy do wstrzykiwań 
- 0,18% w/v roztwór chlorku sodu z 4% roztworem glukozy do wstrzykiwań 
- 5% roztwór glukozy i 0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań 
- 5% roztwór glukozy i 0,45% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań 
- 5% roztwór glukozy i 0,225% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań 
- 10% roztwór glukozy do wstrzykiwań 
- 10% roztwór cukru inwertowanego w wodzie do wstrzykiwań 
- roztwór Ringera do wstrzykiwań 
- mleczanowy roztwór Ringera do wstrzykiwań 



- mleczan sodu do wstrzykiwań (M/6) 
- wieloskładnikowy roztwór mleczanu sodu do wstrzykiwań (roztwór Hartmanna). 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zgodności z wymienionymi płynami infuzyjnymi. 
 
Pytanie 46: dot. zad. 11 poz. 20 

Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycja  20 wymaga, aby Cefuroxime 1,5 g pakowany był  
w fiolki o pojemności do 30 ml? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga, aby Cefuroxime 1,5 g był pakowany w fiolki o 
pojemności do 30 ml. 

 
Pytanie 47: dot. zad. 11 poz. 20 

Czy zamawiający, w pakiecie 11 pozycja 20, wymaga, aby zgodnie z ChPL istniała możliwość 
podania leku w dawce 1,5 g drogą domięśniową, dożylnie i infuzji? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga wymienionych dróg podania. 
 
Pytanie 48: dot. zad. 9 poz. 10 

Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 9 pozycja 10, aby Ceftazydym zachowywał  
po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby Ceftazydym zachowywał trwałość przez 24 godz. 
w temp. 2-8°. 

 
Pytanie 49: dot. zad. 12 poz. 29,30 

Czy zamawiający wymaga w pakiecie 12 pozycje 29 i 30 aby zaoferowany Fentanyl mógł być 
podawany domięśniowo, dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby zaoferowany Fentanyl mógł być podawany 
domięśniowo, dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo. 

 
Pytanie 50: dot. zad. 10 poz. 43 

Czy zamawiający wymaga w pakiecie 10 pozycji 43, aby zgodnie z Charakterystyką Produktu 
Leczniczego Metronidazole 0,5% był dostępny zarówno w postaci roztworu do wstrzykiwań  
i infuzji? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby zgodnie z Charakterystyką Produktu 
Leczniczego Metronidazole 0,5% był dostępny zarówno w postaci roztworu do wstrzykiwań  
i infuzji. 

 
Pytanie 51: dot. zad. 12 poz. 43,44 

Czy zamawiający wymaga aby, Midazolam w pakiecie 12 pozycja 43 i 44 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? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby, Midazolam posiadał w swoim składzie edetynian 
sodu. 

 
Pytanie 52: dot. zad. 12 poz. 44 

Czy zamawiający, w pakiecie 12  pozycja 44, wymaga aby Midazolamy zgodnie z ChPl miały 
możliwość mieszania  w jednej strzykawce z morfiną i wykazywały stabilności przez 24h  
w temp. 25°C? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby Midazolamy zgodnie z ChPl miały możliwość 
mieszania  w jednej strzykawce z morfiną i wykazywały stabilności przez 24h  
w temp. 25°C. 

 



Pytanie 53: dot. zad. 2 poz. 22 
Czy zamawiający w pakiecie 2 pozycja 22 ma na myśli, Propofol pakowany we fiolki, który 
ma możliwość rozcieńczania w 0,9%NaCl lub 5% glukozie oraz mieszaninie 0,18%NaCl z 
4% glukozą i zachowuje stabilność w.w. mieszaniny przez 12h co zapewni przewidywalne 
(bez nadmiernego zużycia) podawanie Propofolu wg potrzeb pacjenta? 

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli ampułki. 
 
Pytanie 54: dot. zad. 11 poz. 53,55 

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 11 pozycja 53 i 55 zgodnie z Charakterystyką 
Produktu Leczniczego, Tramadolum inj. 50 mg/ml, można było mieszać w jednej strzykawce 
z produktem Metamizolum natricum  inj. 0,5 g/ml przed podaniem pacjentowi? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby Tramadolum inj. 50 mg/ml, można było mieszać 
w jednej strzykawce z produktem Metamizolum natricum  inj. 0,5 g/ml przed podaniem 
pacjentowi. 

 
Pytanie 55: dot. zad. 11 poz. 60 

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 11 pozycja 60 zgodnie z Charakterystykami 
Produktów Leczniczych Metamizolum natricum inj. 0,5 g/ml, można było mieszać w jednej 
strzykawce z Tramadolum inj, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml, przed podaniem pacjentowi? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby Metamizolum natricum inj. 0,5 g/ml, można było 
mieszać w jednej strzykawce z Tramadolum inj, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml, przed 
podaniem pacjentowi. 

 
Pytanie 56: dot. zad. 12. Poz. 40,41 

Czy zamawiający wymaga w pakiecie 12 pozycje 40 i 41 aby zaoferowany produkt lidokainy 
posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym jako składnik 
analgezji prewencyjnej i multimodalnej ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt lidokainy posiadał 
wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym jako składnik analgezji 
prewencyjnej i multimodalnej. 

 
Pytanie 57: dot. zad. 1 poz. 11 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 pozycja nr 11 dopuszcza Cefazolin Sandoz, 1 g? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści Cefazolin Sandoz, 1 g. 
 
Pytanie 58: dot. zapisów SIWZ 

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)? 

Odpowiedź: Pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 
 
Pytanie 59: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: 
- zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 
- zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub 

drażetki? 
- zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub 

drażetki? 
- zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? 



- zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych  lub kapsułek –twardych, elastycznych) - o 
powolnym uwalnianiu – (tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) 

- o zmodyfikowanym uwalnianiu? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych. 
 
Pytanie 60: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form tabletek na tabletki powlekane  
i odwrotnie? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form tabletek na tabletki 
powlekane i odwrotnie. 

 
Pytanie 61: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form iniekcyjnych, tj. wycenę: 
- fiolek  na ampułki, flakony, butelki odwrotnie? 
- ampułki na fiolki i odwrotnie. Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form iniekcyjnych. 
 
Pytanie 62: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla pozycji, 
których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży? 
 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla 
pozycji, których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży. 

 
Pytanie 63: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leków dopuszczonych do obrotu na czasowe 
pozwolenie Ministra Zdrowia w przypadku leków, gdzie jest to jedyny dostępny odpowiednik? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leków dopuszczonych do obrotu na 
czasowe pozwolenie Ministra Zdrowia w przypadku leków, gdzie jest to jedyny dostępny 
odpowiednik. 

 
Pytanie 64: dot. zad. 7 poz. 55 

Dotyczy pakietu nr 7 poz. 55. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki 
Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji 
rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 
2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz. w temp. 25ºC i 8 godzin 
w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zgodności z charakterystyką produktu. 
 
Pytanie 65: dot. zad. 7 poz. 37 

Dotyczy pakietu nr 7 poz. 37. (1.) Czy zamawiający wymaga 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? 
(2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - 
Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 

Odpowiedź: 1) Zamawiający dopuszcza tańszą ofertę cenową. 2) Tak, Zamawiający wymaga 
preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym 
zgodnym z SIWZ. 

 
Pytanie 66: dot. zad. 7 poz. 32 



Dotyczy pakietu nr 7 poz. 32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie preparatu 
równoważnego Simeticonum 0,04g opakowanie 100 kps., posiadające takie same właściwości 
i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x 100 tbl.? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na preparat równoważny. 
 
Pytanie 67: dot. zad. 7 poz. 92 

Dotyczy pakietu nr 7 poz. 92. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie 
handlowej Maść pięciornikowa złożona, 20 g firmy Ziaja lub Tormentile Forte, maść, 20 g,tuba 
firmy Farmina ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
Pytanie 68: dot. zad. 9 poz. 39 

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 39. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego 
w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zamianę. 
 
Pytanie 69: dot. . zad. 10 poz. 70 

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 70. 
(1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  
Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność  po 
rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie  infuzji dożylnej? 
(2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  
Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość  przygotowania 
roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 
5% roztworu glukozy? 

Odpowiedź: 1) i 2) Tak, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z treścią Charakterystyki 
Produktu  Leczniczego. 

 
Pytanie 70: dot. zad. 10 poz. 43 

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 43. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wycenę preparatu 
Metronidazol 0.5% ,roztw.do infuz.,100 ml w opakowaniu x 40 szt. z  odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań?/W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania 
produktu Metronidazole 0,5% 100 ml RTU, czy tym samym oczekuje zaoferowania produktu 
leczniczego w postaci farmaceutycznej „roztwór do infuzji”, do podania w postaci powolnej 
infuzji dożylnej, które jest jedynym bezpiecznym sposobem podania metronidazolu 
dożylnego zarówno u dorosłych i dzieci zgodnie z wytycznymi podawania tego antybiotyku, 
oraz która jako jedyna jest zgodna z innymi zarejestrowanymi w procedurach unijnych 
postaciami farmaceutycznymi metronidazolu do podania dożylnego? 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
Pytanie 71: dot. zad. 12 poz. 31 

Dotyczy pakietu nr 12 poz. 31. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu.  
Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. 
 
Pytanie 72: dot. projektu umowy 

Do treści §2 ust. 7 wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania  
z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie 
przetargowej (bo np. będzie to raziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi 
zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy 
bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający przewiduje taką możliwość. 



 
Pytanie 73: dot. projektu umowy 

Do §4 ust. 6 oraz 8 ust. 1 lit. e) wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
dokonywania dowolnych zmian ilościowych w ramach zamówienia, ale nie określił ich 
warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiany takie mogłyby mieć miejsce, 
ani nie wskazał w żaden sposób ich granic ilościowych odnośnie 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 §4 ust. 6 oraz 8 ust. 1 lit. e) 
wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 

Odpowiedź: W §4 ust. 6 projektu umowy Zamawiający zaznaczył, iż przewiduje możliwość 
max 30% zmniejszenia zamówienia z uwagi na zmianę procesu terapeutycznego, czego nie 
był w stanie przewidzieć na etapie przygotowania postępowania przetargowego. Aktualna 
dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiczna związana z Covid-19 wymusza 
konieczność przewidywania możliwości zmian, których na przygotowania postępowania 
przetargowego lub podpisywania umowy żadna ze stron nie była w stanie przewidzieć. 

 
Pytanie 74: dot. projektu umowy 

Do §7 ust.1  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? 

Odpowiedź: Dostawy w terminie są istotne dla Zamawiającego. Nie mniej jednak Zamawiający 
przychyla się do sugestii pytającego i modyfikuje zapis par. 7 ust. 1 zmniejszając wysokość  
kary umownej do wartości 1%. 

 
Pytanie 75: dot. zad. 7 poz. 80 

Czy Zamawiający w celu zachowania ciągłości pracy bloku operacyjnego, wymaga 
dostarczenia produktu Sevofluran w butelce z fabrycznie zamontowanym adapterem, 
kompatybilnej z parownikami będącymi na wyposażeniu bloku operacyjnego, użytkowanymi 
przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby Sevofluran był w butelce z fabrycznie 
zamontowanym adapterem, kompatybilnym z parownikami. 

 
Pytanie 76: dot. zad. 4 poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Tracrium 25 mg 0,025g/2,5ml w zadaniu nr 4 leki, 
poz. 1 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na 
przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze 
powyżej 25°C? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga tego zapisu. 
 
Pytanie 77: dot. zad. 4 poz. 2 

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Tracrium 50 mg 0,05g/5ml w zadaniu nr 4 leki,  
poz. 2 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na 
przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze 
powyżej 25°C? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga tego zapisu. 
 
Pytanie 78: dot. zad. 12 poz. 8 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 leki, poz. 8 (Bupivacaine Wzf Spinal 0,5% Heavy 
0,02g/4ml) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy 
nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne 
zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia 



pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania 
znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, 
pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of 
ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility 
test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30). 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania produktu w jałowe blistry. 
 
Pytanie 79: dot. zad. 10 poz. 36 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane 
kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu 
Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt 
konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia 
na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu. 
 
Pytanie 80: dot.  zad. 10 poz. 36 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa30Dr. zawierającego żywe, 
mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus 
rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu odpowiadającym 3 mld bakterii? Produkt 
konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na 
odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu. 
 
Pytanie 81: dot. zad. 10 poz. 36 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zawierającego żywe kultury bakterii 
probiotycznych w formie liofilizatu? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga produktu w formie liofilizatu. 
 
Pytanie 82: dot. zad. 7 poz. 81 

Czy Zamawiający, mając na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę 
na wydzielenie z zadania 7 pozycji 81 i utworzenie z niej osobnego pakietu? Wapno 
sodowane jest wyrobem medycznym i nie musi być sprzedawane przez hurtownie 
farmaceutyczne. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ. 
 
Pytanie 83: dot. zad. 7 poz. 81 

W związku z tym, że na ryku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, czy Zamawiający 
wymaga, aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez 
farmakopeę brytyjską i amerykańską, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH? 
Stopień pylenia nie przekracza 0,3 %,  wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne 
wysychanie wapna pogarszając jego właściwości pochłaniania. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby dostarczane wapno było wapnem medycznym. 
 
 
Zamawiający dokonuje zmiany zapotrzebowania w następującym asortymencie: 
- Zadanie 10, poz. 18 dot. preparatu „Eliquis”: zamiast opakowania wielkości 20 szt. ma być 

opakowanie zawierające 60 szt. tabletek (z odpowiednim przeliczeniem); 
- Zadanie 10, poz. 24 dot. preparatu „Forxiga”: zamiast opakowania wielkości 30 szt. tabletek 

ma być opakowanie zawierające 28 szt. tabletek (z odpowiednim przeliczeniem); 
- Zadanie 10, poz. 34 dot. preparatu „Jardiance”: zamiast ilości 30 opakowań po 30 szt. 

tabletek ma być 5 opakowań po 30 szt. tabletek 
 



 
W związku z omyłką popełnioną przy redagowaniu SIWZ zmienia się zapisy w tych miejscach. 

W pkt. 5.1.2)b  zamiast: 

„Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej, Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży wraz z ofertą wypełniony Jednolity 
Europejski Dokument Zamówienia; 
Za spełnianie warunku uważa się posiadanie przez Wykonawcę aktualnej polisy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z  przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej:  500.000,00 PLN” 

Powinno pozostać: 
„Za spełnianie warunku uważa się posiadanie przez Wykonawcę aktualnej polisy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z  przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej:  500.000,00 PLN” 
 

W pkt. 5.1.2)c  zamiast: 

„Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej, Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży wraz z ofertą wypełniony Jednolity 
Europejski Dokument Zamówienia; 
Za spełnienie wymogu uważa się należyte wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie – min. 3 dostawy o podobnym charakterze (dostawa produktów 
farmaceutycznych) o wartości porównywalnej z wartością złożonej oferty” 

Powinno pozostać: 
„Za spełnienie wymogu uważa się należyte wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie – min. 3 dostawy o podobnym charakterze (dostawa produktów 
farmaceutycznych) o wartości porównywalnej z wartością złożonej oferty” 

 
 
Sytuacja taka spowodowała konieczność dokonania zmian w ogłoszeniu pierwotnym 
zamieszczonym w TED pod nr  2020/S 182-437143. 

Zmiany wprowadzono w sekcji nr III 1.2  ogłoszenia pierwotnego: 

zamiast: 
„Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży wraz z ofertą wypełniony jednolity 
europejski dokument zamówienia” 

zmieniono na : 
„Za spełnianie warunku uważa się posiadanie przez Wykonawcę aktualnej polisy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z  przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej:  500.000,00 PLN” 

 
oraz w sekcji III 1.3 ogłoszenia pierwotnego: 

zamiast: 
„Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży wraz z ofertą wypełniony jednolity 
europejski dokument zamówienia” 

zmieniono na : 
„Za spełnienie wymogu uważa się należyte wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie – min. 3 dostawy o podobnym charakterze (dostawa produktów 
farmaceutycznych) o wartości porównywalnej z wartością złożonej oferty” 



 
Ogłoszenie o sprostowaniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 9.10.2020r. 
 
Innych zmian nie wprowadza się. 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania  
i składania ofert. 
Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 
 
Wykonawcy składają oferty w formie elektronicznej za  pośrednictwem miniPortalu. Klucz 
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  
na miniPortalu. 
 
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu  
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie za pomocą klucza prywatnego. 
 
 
W oczekiwaniu na nawiązanie korzystnej współpracy 
 
 

Dyrektor 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy 

 
 
 
Łęczyca, 9.10.2020r. 
 


