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Częstochowa dnia 18.04.2014 r. 

MSZ.ZP.3411/4/2014. 
 

Do wiadomo ści:  
Firmy bior ące udział w post ępowaniu  

 
 
Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamó wienia w post ępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o w artości przekraczaj ącej kwot ę 
określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na dostaw ę leków, 
gazów medycznych i podtlenku azotu  dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego  
w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Publikacji Unii 
Europejskiej w dniu 22.03.2014 r. pod numerem 2014/S 058 - 096855 oraz zamieszczone na 
stronie internetowej www.zsm.czest.pl oraz w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie w dniu 24.03.2014 r. 

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania 
przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r., poz. 907 z póź. zmian.) 
przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ. 

 
Pytanie nr 1  
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr V pozycji nr 9,10,27,28,29,30,31,32,33, 
40,42,43,44,45,46,54,55,56,67,72 oraz  z pakietu nr VI pozycji nr 2,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18  do 
oddzielnych pakietów jednocześnie ustalając wysokość wadium dla nowo utworzonych pakietów?.  
Wyłączenie ww pozycji umożliwi przystąpienie do w/w postępowania większej ilości wykonawców, 
co daje możliwość uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty cenowej. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietów. 
Pytanie nr 2 -  dotyczy Pakietu Nr 2  
Czy zamawiający w celu obniżenia kosztów leczenia wymaga produktu CitraLock™ w stężeniach 
4%, 30%, 46,7%? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący w Pakiecie nr 2 wymaga zło żenia oferty na 63 pozycje, 
różnorodnych leków , ale w żadnej z nich nie wymagał produktu  o nazwie CitraLock ™.  
Wykonawca nie doprecyzował, której pozycji Pakietu Nr 2 dotyczy zapytanie. 
Pytanie nr 3  
Czy zamawiający dopuszcza produkt CitraLock™ w formie fiolek 5ml i ampułko-strzykawki 2,5ml? 
Odpowied ź: Patrz odpowied ź na Pytanie nr 2. 
Pytanie nr 4  
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu CitraLock™ u pacjentów dializowanych? 
Odpowied ź: Patrz odpowied ź na Pytanie nr 2. 
Pytanie nr 5  
Czy zamawiający dopuszcza produkt CitraLock™ u pacjentów w żywieniu pozajelitowym?. 
Odpowied ź: Patrz odpowied ź na Pytanie nr 2. 
Pytanie nr 6  
Czy zamawiający dopuszcza produkt CitraLock™ w celu ochrony pacjentów z portami oraz innymi 
dostępami naczyniowymi?. 
Odpowied ź: Patrz odpowied ź na Pytanie nr 2. 
Pytanie nr 7   
Czy zamawiający dopuszcza produkt CitraLock™ w oparciu o zalety kliniczne: 

• Działanie przeciwzakrzepowe 
• Bezpieczeństwo 
• Oszczędność czasu 
• Unikanie krwawień związanych z heparyną 
• Lepsze rezultaty w wymianie cewnika  
• Niższe zużycie i koszty zastosowania tPA 
• Poprawa niezawodności testów INR1 (czas protrombinowy czas/międzynarodowy współczynnik 

znormalizowany) 
• Zmniejszenie liczby przypadków hospitalizacji  
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• Bezpieczeństwo w przypadku Trombocytopenii (Pacjenci HIT) 
• Efektywny cenowo 

Odpowied ź: Patrz odpowied ź na Pytanie nr 2. 
Pytanie nr 8  
Czy zamawiający dopuszcza produkt CitraLock™ w stężeniu 4%, 30% oraz 46,6% gdzie nie znane 
są żadne działania uboczne przy stosowaniu tego roztworu jako roztworu do zabezpieczenia 
cewnika, portu oraz innego dostępu naczyniowego? 
Odpowied ź: Patrz odpowied ź na Pytanie nr 2. 
Pytanie nr 9   
Czy Zamawiający w pakiecie nr IV, pozycja nr 54, 77 i 78 dopuści paski do glukometrów 
równoważne (nowocześniejsze i spełniające najnowsze standardy i zalecenie Polskiego 
Towarzystwa Diabetologicznego) do zawartych w SIWZ. Możliwość złożenia oferty na produkt 
równoważny pozwoli Państwu na rozstrzygnięcie przetargu zgodnie z prawem, a nam na złożenie 
oferty konkurencyjnej cenowo. 
paski do glukometru: 
- które pakowane są po 50 sztuk, 
- temperatura przechowywania pasków 4-40ᵒC ( najszerszy zakres na rynku glukometrów) 
- możliwość pomiaru w mg/dl  lub  mmol/l, 
- objętość krwi wynosi 0,7µl, 
- z funkcją „Auto Coding”- przez co rozumiemy brak konieczności  kodowania glukometru za 
pomocą kluczy, cipów kodujących i oraz bez potrzeby sprawdzania zgodności kodu na opakowaniu 
pasków i kodu na wyświetlaczu glukometru 
- część paska testowego na zewnątrz, kapilara zasysająca na końcu (czubku) paska, 
z automatycznym wyrzutem po pomiarze ( funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa 
i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta);  
- kalibrowane do osocza, 
- zakres pomiaru: dolna granica zakresu  - ≤ 20mg/L; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL 
- pomiar metodą biosensoryczną, 
- pasek testowy na zewnątrz z automatycznym wyrzutem (funkcja daje dodatkowe podniesienie 
bezpieczeństwa i higieny pracy – po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem 
biologicznym pacjenta), 
- wykorzystany enzym na paskach, to Oksydaza Glukozowa (GOD,)co daje maksymalną 
minimalizację zafałszowań pomiaru, spełniający normy i posiadający certyfikat ISO 15197 oraz 
- 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a. 
- glukometry mają  zastosowanie do badaniu poziomu glukozy u dorosłych oraz badanie będzie 
mogło być wykonane z  krwi włośniczkowej 
Odpowied ź: NIE. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie nr 10   
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 poz. 56 i 57 lub zwiększy zamówienie w pak 3 poz. 60 dla 
Metamizolum Inj. 500 mg/ml x 10 amp. A 5ml o szerokim spektrum działania (przeciwbólowym, 
rozkurczaj ącym, przeciwgor ączkowym ).  
Dzięki dodatkowej komponencie: 
Pitofenonu chlorowodorek (Pitofenoni hydrochloridum)          - 2 mg  
Fenpiweryny bromek (Fenpiverine bromidum)                  - 0,02 mg 
We wskazaniach klinicznych stosowanie produktu złożonego, może być bardziej korzystne dla 
chorego niż zastosowanie jedynie metamizolu (Pyralgin). Do tych wskazań należy zaliczyć przede 
wszystkim łagodzenie bólu w kolkach wątrobowej lub nerkowej oraz innych stanach bólowych, 
których przyczyną jest nadmierny skurcz mięśni gładkich. 
Odpowied ź: NIE. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie nr 11  
Czy Zamawiający w pozycji pakiet 7 poz.1 w myśl zasady dopuści inne glukometry z zakresem 
hematorytu 0-70% jak opisany w siwz dzięki czemu można wykonywać pomiary z krwi żylnej, 
włośniczkowej oraz noworodkowej.  
Odpowied ź: NIE. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ. Dodatkowo informujemy, że 
w Pakiecie nr VII w poz. 1 wymagany jest Addamel, a  nie glukometry. 
Pytanie nr 12   
Czy zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 4 poz. 82 Budesonidum zawiesina do nebulizacji 
(0,250 mg/ml) 2 ml x 20 posiadał zarejestrowane wskazanie - ostre zaplenienie krtani, tchawicy 
i oskrzeli? 
Odpowied ź: TAK. 
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Pytanie nr 13  - Dot. pakietu 1 pozycja 73  
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 73 (Fluconazole) zaoferowania produktu 
 w opakowaniu 7 kapsułek?  Umożliwi to naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty na w/w lek 
oraz może  skutkować obniżeniem kosztów zakupu przez Zamawiającego. 
Odpowied ź: TAK. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 14  

Dot. pakietu 1 pozycja 74 (Fluconazole) zaoferowania produktu  w postaci kapsułek? Umożliwi to 
naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty na w/w. lek oraz może  skutkować obniżeniem kosztów 
zakupu przez Zamawiającego. 
Odpowied ź: TAK. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr V pozycja nr 12, 13  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr V preparatów leczniczych poz. 12,13 
Zgoda na powyższe umożliwi przystąpienie do przetargu większej ilości Wykonawców, co daje 
możliwość uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty cenowej. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietów. 
Pytanie nr 16 - Pakiet 3, poz. 58-59  
Czy Zamawiający wymaga, by wszystkie dawki leku pochodziły od jednego producenta? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 17  
Czy Zamawiający wymaga, by roztwór leku można było przechowywać w kontrolowanej 
temperaturze pokojowej do 48 godzin od przygotowania leku? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wymaga, ale dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 18  
Czy Zamawiający wymaga, by lek był zarejestrowany we wskazaniu:  
A. choroby układu nerwowego w tym: -  zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego, - ostre 
urazy rdzenia kręgowego. 
B. choroby reumatyczne w tym: 1. RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK 
C. choroby oczu  w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko 
i jego przydatki? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wymaga, ale dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 19  Pakiet XVII   
Czy Zamawiający wymaga, aby ustniki stosowane wraz zaworem oddechowym i filtrem 
antybakteryjnym, jako że mają bezpośredni kontakt z pacjentem, były zarejestrowane jako wyrób 
medyczny? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 20  
Czy Zamawiający wymaga, aby maski stosowane wraz zaworem oddechowym i filtrem 
antybakteryjnym, jako że mają bezpośredni kontakt z pacjentem, były zarejestrowane, jako wyrób 
medyczny. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza masek. 
Pytanie nr 21  
Czy Zamawiający wymaga, aby filtry antybakteryjne stosowane wraz zaworem oddechowym 
i ustnikiem, jako że mają bezpośredni kontakt z pacjentem, były zarejestrowane, jako wyrób 
medyczny? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 22  
Czy Zamawiający wymaga, aby filtry antybakteryjne stosowane wraz zaworem oddechowym 
i maską, jako że mają bezpośredni kontakt z pacjentem, były zarejestrowane jako wyrób 
medyczny?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza masek. 
Pytanie nr 23 Czy Zamawiający dopuszcza, aby zawór dozujący składał się z części, które są 
w razie uszkodzenia wymienne i mogą być cyklicznie serwisowane bez konieczności wymiany 
całego zaworu dozującego na nowy? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaworu wymagaj ącego rozkr ęcania i serwisowania 
w trakcie trwania umowy.  
Pytanie nr 24  
Czy Zamawiający wymaga, aby butla, w której znajduje się mieszanina tlenu i podtlenku azotu 
50%/50% była wyposażona w kółka umożliwiające jej przewożenie, bez konieczności noszenia? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza, ale nie wymaga. 
Pytanie nr 25  
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Czy Zamawiający zaakceptuje dostawy produktu w butlach 11 litrowych (3,23 m3) w celu 
ograniczenia kosztów transportu i dzierżawy? Jednocześnie prosimy o zgodę na stosowne 
przeliczenie ilość w załączniku do SIWZ Pakiet XVII.  
Odpowied ź: TAK. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 26  
Czy Zamawiający wymaga podawania produktu leczniczego (mieszanki tlen i podtlenek azotu 
50%/50%) z użyciem maski, w celu uzyskania lepszego efektu przeciwbólowego? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza masek. 
Pytanie nr 27  
Czy Zamawiający będzie używał mieszaninę w ten sposób, że pacjentka będzie wdychać lek 
w sposób ciągły, bez przerwy, czyli, że ustnik/maska będzie w sposób nieprzerwany utrzymywana 
w ustach/na twarzy pacjentki czy też inhalacja następować będzie cyklicznie, z przerwami wraz 
pojawiającym się bólem lub skurczem?. 
Odpowied ź: Dawkowanie leku uzale żnione jest od lekarza. 
Pytanie nr 28  
Czy Zamawiający dopuszcza, aby wydychana przez pacjenta mieszanka gazów była kierowana 
bezpośrednio na twarz pacjenta, zwiększając tym samym ekspozycję pacjenta na gaz wydychany? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wymaga zaworu uniemo żliwiaj ącego powrót wydychanego gazu do 
zaworu dozuj ącego. 
Pytanie nr 29  
Czy w celu ochrony personelu medycznego i pacjenta przed ekspozycją na wydychany podtlenek 
azotu, znajdujący się w wydychanym przez pacjenta powietrzu, Zamawiający wymaga, aby zestaw 
z zaworem dozującym był wyposażony w adapter umożliwiający podłączenie przewodu 
odprowadzającego gaz wydychany? Zwiększone stężenie podtlenku azotu w pomieszczeniu może 
powodować skutki niepożądane u personelu medycznego. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza, ale nie wymaga. 
Pytanie nr 30  
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zaoferował ustniki z filtrem, będące wyrobem 
medycznym, które będą używane przez pacjentów, czy zawór wylotowy? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wymaga zaworu dozuj ącego z filtrem antybakteryjnym 
uniemo żliwiaj ącego powrót wydychanego gazu do zaworu dozuj ącego. 
Pytanie nr 31  
Czy Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący (zespół zaworu wdech oraz zaworu pacjenta) był 
skonstruowany w taki sposób, żeby zapobiegał, aby wydychane powietrze powróciło do zaworu 
dozującego?. 
Odpowied ź: TAK. Zamawiaj ący wymaga. 
Pytanie nr 32  
W związku z tym, że na oddziałach szpitalnych, w tym oddziałach położniczych występują 
zabrudzenia związane z wykonywaniem właściwych dla tych oddziałów procedur medycznych 
Zamawiający wymaga, aby urządzenia i wyroby medyczne, które mają kontakt z pacjentem można 
było sterylizować lub przynajmniej dezynfekować? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza dezynfekowanie urz ądzeń. 
Pytanie nr 33  
Czy w związku z możliwością wystąpienia zabrudzeń związanych z wykonywaniem procedur 
medycznych (w tym np. występujących przy porodach) urządzenia i wyroby medyczne użyte 
w czasie zabiegu powinny być poddawane sterylizacji lub dezynfekcji w sytuacji wystąpienia 
jakiegokolwiek zabrudzenia (krew, płyny ustrojowe, treści żołądka i inne), które może stanowić 
poważne źródło zakażeń szpitalnych i zagrożeń epidemiologicznych? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza dezynfekowanie urz ądzeń bez konieczno ści ich 
rozkr ęcania. 
Pytanie nr 34  
Czy Zamawiający otrzymał opinię epidemiologa szpitalnego, co do użytkowania oraz procedury 
dezynfekcji zaworu dozującego równomolową mieszaninę tlenu i podtlenku azotu 50%/ 50%? Czy 
epidemiolog szpitalny wymaga, aby była możliwość sterylizacji lub/i dezynfekcji zaworu dozującego 
(wyrobu medycznego), mającego kontakt z pacjentem w czasie trwania procedury klinicznej? 
Odpowied ź: Epidemiolog szpitalny nie dopuszcza sterylizacji urządzeń, dopuszcza 
dezynfekcj ę zaworu dozuj ącego. 
Pytanie nr 35  - Pakiet nr XIV 
Czy Zamawiający dopuści dostawę podtlenku azotu w butli 10l z zawartością 7,5 kg produktu? 
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Odpowied ź: TAK. Pod warunkiem dostarczenia pozwolenia na dop uszczenie do obrotu 
produktu leczniczego. 
Pytanie nr 36 - dotyczy Pakietu nr VII, poz. 6  
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr VII w pozycji  nr 6 
dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Aminomel 10E, 500ml? W przypadku 
pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
Odpowied ź: NIE. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 37  - dotyczy Pakietu nr VII, poz. 21  
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr VII w pozycji  nr 21 
dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinoleic 20%, 500ml? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
Odpowied ź: NIE. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 38  - dotyczy Pakietu nr VII, poz. 31   

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr VII w pozycji  nr 31 
dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Aminomel Nephro, 500ml? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 

Odpowied ź: TAK. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 39  - dotyczy Pakietu nr VII, poz. 40  
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr VII w pozycji  nr 40 
produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku 
trójkomorowym, Multimel N4 – 550 E, 2000ml? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
Odpowied ź: NIE. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 40  - dotyczy Pakietu nr VII, poz. 39   

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr VII w pozycji  nr 39 
produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku 
trójkomorowym, Multimel N6-900E, 2000ml? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
Odpowied ź: NIE. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 41  - dotyczy Pakietu nr VII, poz. 38   

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr VII w pozycji  nr 38 
dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N 12 G20 E, 2000 ml? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
Odpowied ź: NIE. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 42  - poz. 37   

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr VII w pozycji  nr 37 
dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N9 G15E, 2000ml? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
Odpowied ź: NIE. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 43   
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)?. 
Odpowied ź: Pełne ilo ści opakowa ń, zaokr ąglone w gór ę. 
Pytanie nr 44  
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?. 
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Odpowied ź; Zamawiaj ący wyra ża zgodę na wymian ę proponowanych preparatów tabletki na 
tabletki powlekane lub kapsułki lub dra żetki i odwrotnie, natomiast nie wyra ża zgody na 
zmianę fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki   i odwro tnie 
Pytanie nr 45  
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się 
postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki  i odwrotnie fiolki na ampułki 
i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na wycen ę leku równowa żnego pod wzgl ędem 
składu dawki dot. tabletki na tabletki powlekane lu b kapsułki lub dra żetki  i odwrotnie 
natomiast nie wyra żą zgody na fiolki na ampułki i odwrotnie. 
Pytanie nr 46 - Dotyczy pakietu nr 3.   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 35, 36, 45 oraz  63? 
Zgoda na powyższe umożliwi na przystąpienie do przetargu większej ilości Wykonawców, co daje 
możliwość uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty cenowej. 
Odpowied ź; Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietów. 
Pytanie nr 47 - Dotyczy pakietu nr 5.   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 3, 4, 5, 19, 25, 26, 
47, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 66? Zgoda na powyższe umożliwi na przystąpienie do 
przetargu większej ilości Wykonawców, co daje możliwość uzyskania przez Zamawiającego 
konkurencyjnej oferty cenowej. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietów. 
Pytanie nr 48  - Dotyczy pakietu nr 2. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 62? Zgoda na 
powyższe umożliwi na przystąpienie do przetargu większej ilości Wykonawców, co daje możliwość 
uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty cenowej. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietów. 
Pytanie nr 49  dotyczy Pakiet Nr IV poz.77 i 78  
W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie IV poz. 77 i 78 nazw 
własnych glukometrów, do których Zamawiający wymaga dostarczenia testów paskowych do 
oznaczania stężenia glukozy we krwi informujemy, że paski danej marki są dedykowane 
i kompatybilne wyłącznie z glukometrem tej samej marki, niemożliwe jest więc złożenie oferty 
konkurencyjnej w stosunku do pasków określonych marek, co faworyzuje konkretnych producentów 
pasków oraz ogranicza konkurencję asortymentową. Prosimy aby Zamawiający w trosce o wybór 
jak najkorzystniejszej cenowo oferty, działając zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29) oraz kierując się 
interesem publicznym, dopuścił do udziału w przetargu w w/w pakietach testy paskowe 
konkurencyjne (wraz z przekazaniem lub użyczeniem kompatybilnych glukometrów w formie 
określonej przez Zamawiającego), charakteryzujące się następującymi parametrami: zakres 
pomiaru 10-900mg/dl, możliwy rodzaj badanej próbki: krew kapilarna, żylna i tętnicza, czas pomiaru 
5s, wielkość próbki 0,5 ul, auto - coding, deklarowana dokładność pomiaru zgodna z wytycznymi 
PTD na rok 2013? Dopuszczenie oferty konkurencyjnej w okresie dynamicznego spadku cen 
pasków pozwoli Zamawiającemu na dokonanie oszczędności i jeszcze lepsze utrzymywanie 
dyscypliny finansów publicznych, ponadto do zaoferowanego sprzętu zapewniamy gwarancję oraz 
pełny i bezpłatny serwis w trakcie trwania całej umowy przetargowej? 
Odpowied ź: NIE. Zgodnie w SIWZ. 
Pytanie nr 50   
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytania: 
§ 1 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez 
dodanie zdania w następującym brzmieniu „z zastrzeżeniem, że ograniczenie zamówień leków 
będących przedmiotem niniejszej umowy nie będzie większe niż 30% wartości/ ilości leków 
wskazanych niniejszą umową.”?  
Odpowied ź: Zamawiaj ący wprowadza do § 1 ust. 3  projektu umowy zapis tej tre ści. 
Pytanie nr 51  
§ 1 ust. 4 Umowy - czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji tego postanowienia poprzez 
dodanie po słowie: „Zamawiającego” sformułowania: ”z uwzględnieniem limitu wskazanego ust.3 
powyżej”? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr  52 
§ 2 ust.3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia? 
Odpowied ź: Nie wyra żamy zgody. 
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Pytanie nr 53  
§ 3 ust. 1 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji tego postanowienia poprzez 
dodanie po słowach: „do niniejszej umowy” sformułowania: ”z zastrzeżeniem postanowienia ust.6 
poniżej”? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 54  
§ 3 ust. 5 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji tego postanowienia poprzez 
dodanie po słowach: „w łącznej kwocie” sformułowania: ”ustalonej na dzień zawarcia umowy”? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 55  
§ 3 ust. 6 Umowy– czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji tego postanowienia 
poprzez: (a) dodanie po słowach: „podatku VAT” sformułowania: ”oraz zmian cen urzędowych”, (b) 
dodanie po słowie: „ustawy” sformułowania: ”i nie wymaga zawierania pisemnych aneksów do 
umowy”, (c) wykreślenie zdania „Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
stosownego aneksu uwzględniającego zmianę stawki VAT”? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wyra ża zgodę tylko na modyfikacj ę w punkcie (a). Pozostałe zapisy 
§ 3 ust. 6 projektu umowy pozostaj ą bez zmiany. 
Pytanie nr 56  
§ 4 ust. 4 pkt.1) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji tego postanowienia 
poprzez dodanie na zakończenie sformułowania: ”chyba, że strony ustalą inny termin ważności 
dostarczanych leków”? 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 57  
§ 4 ust. 6 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji tego postanowienia 
poprzez dodanie po słowie: „Wykonawca” sformułowania: ”o ile uzna zasadność zgłoszonej 
reklamacji”? 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 58  
§ 5 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji tego postanowienia 
poprzez dodanie na zakończenie sformułowania: ”z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, 
w tym § 3 ust.6 powyżej”? 
Odpowied ź: TAK  
Pytanie nr 59  
§ 6 ust.1 lit.b) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez 
obniżenie kary umownej do 2%? 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 60  
§ 6 ust.1 lit.c) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez: 
(a) zastąpienie sformułowania „niezależnych od Zamawiającego” sformułowaniem „leżących 
wyłącznie po stronie Wykonawcy”, (b) obniżenie kary umownej do 5% (w miejsce 10%) ? 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 61  
§ 8 ust. 1 lit.c) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji tego postanowienia  
poprzez dodanie po słowach: „i warunki umowy” sformułowania: ”w tym wskazane § 3 ust.6 
powyżej”? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 62  
§ 8 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji tego postanowienia 
poprzez dodanie po słowie: „zmiany” sformułowania: ”z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych 
postanowieniami umowy, w tym § 3 ust.6 powyżej”? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 63  
§ 9 ust.1 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez 
dodanie na zakończenie sformułowania „Zgody, o której mowa powyżej organ tworzący nie może 
bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”?  
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 64  
§ 9 ust.2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez 
dodanie na zakończenie sformułowania „Zgody, o której mowa powyżej Zamawiający, ani organ 
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tworzący nie mogą bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 
15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki 
wskazane tą ustawą.”?  
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 65  
§ 9 ust.3, ust.4 i ust.5 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tych 
postanowień / w tym sprzecznych z przepisami powszechnie obowiązującymi /? 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 66   
§ 10 ust.2 i ust.3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tych postanowień? 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 67  
W związku z decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego wstrzymania w obrocie produktu 
leczniczego Myolastan (pismo w załączeniu) czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie 
z Pakietu 9, poz.29 leku Myolastan 50mg x 20 tabl.? W przypadku decyzji odmownej, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny sprzedaży wraz z informacją pod pakietem 
o czasowym wstrzymaniu dopuszczenie do obrotu? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wykre śla z Pakietu nr 9 poz. 29. 
Pytanie nr 68  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 9, poz.2 leku Adenocor w postaci 
fiolki ? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 69  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 9, poz.5 insuliny Apidra w postaci 
Solostar ? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 70   
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)? 
Odpowied ź: Patrz odpowied ź na Pytanie nr 43. 
Pytanie nr 71   
Czy 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.? 
Odpowied ź: TAK 
Pytanie nr 72  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek 
i odwrotnie ? 
Odpowied ź: NIE 
Pytanie nr 73  
Czy Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego 
produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ? 
Odpowied ź: TAK 
Pytanie nr 74  
Czy Zamawiający w formularzach cenowych dopuszcza wycenę produktów równoważnych ? 
Odpowied ź: TAK 
Pytanie nr 75  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 66 espumisan 0,05 x 100, miał na myśli wycenę 
espumisan 40 mg  x 100 kaps. ? 
Odpowied ź: TAK 
Pytanie nr 76  Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 109 madopar 0,0625 x 100 tabl., miał na 
myśli wycenę tabletek d/ sp. zawiesiny, czy należy wycenić kapsułki ? 
Odpowied ź: TAK 
Pytanie nr 77  
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Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz.114 metocard ZK 4,5 x 28 tbl., miał na myśli wycenę dawki 
47,5 mg ? 
Odpowied ź: TAK 
Pytanie nr 78  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 125 minirin 0,1 x 30 tabl., wyraża zgodę na wykreślenie ze 
względu na zakończoną produkcję ? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 79  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 126 dopuszcza wycenę tabletek rozp. w jamie ustnej ? 
Odpowied ź: TAK 
Pytanie nr 80  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz.46 perfalgan 1,0/100 ml x 1 fiol.,- 500 fl., dopuszcza 
wycenę Paracetamol Actavis, 10 mg/ml;100 ml, roztw.do inf.,10 fiol  - 50 op. ?  
Odpowied ź: TAK 
Pytanie nr 81  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz.47 phenazolinum 0,1/2ml x 10 amp. , wyraża zgodę na 
wykreślenie ze względu na czasowy brak produkcji ? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wykre ślenie tej pozycji. Do oferty nale ży 
wpisa ć ostatni ą dost ępną cenę. 
Pytanie nr 82  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. 55 proxacin 1% 10 ml x 10 , wyraża zgodę na wydzielenie 
do osobnego pakietu ? 
Odpowied ź: NIE 
Pytanie nr 83  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 7 antyt. Jadu żmiji 500 j., wyraża zgodę na wydzielenie do 
osobnego pakietu ? 
Odpowied ź: NIE 
Pytanie nr 84  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz.11 calcium Polfa 10% 5 ml x 10 amp., wyraża zgodę na 
wykreślenie ze względu na czasowy brak produkcji ? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wykre ślenie tej pozycji. Do oferty nale ży 
wpisa ć ostatni ą dost ępną cenę. 
Pytanie nr 85  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz.12 calcium Polfa 10% 10 ml x 10 amp. – 100 op.(ciągle na 
braku), wyraża zgodę na Wycenę Calcium Gluconate 10 %, roztw.do wstrzyk, 10 ml, 50 amp – 20 
op.? 
Odpowied ź: TAK 
Pytanie nr 86  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 22 dobuject 0,05 x 5 amp., (czasowy brak) dopuszcza 
wycenę Dobutamin - Sandoz (Hexal), 250mg, pr.d/sp.roz.d/in f, 1 fiol(liof) -1300 fiol. ? 
Odpowied ź: TAK 
Pytanie nr 87  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 31 oraz 32 miał na myśli wycenę ampułko – strzykawek ? 
Odpowied ź: TAK 
Pytanie nr 88  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz.35 oraz 36, wyraża zgodę na wykreślenie ze względu na 
czasowy brak produkcji ? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wykre ślenie tej pozycji. Do oferty nale ży 
wpisa ć ostatni ą dost ępną cenę. 
Pytanie nr 89  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 40 methergin 0,2/1 ml x 10 amp., wyraża zgodę na 
wydzielenie do osobnego pakietu, ze względu na dostępność w/w produktu tylko w ramach importu 
docelowego ? 
Odpowied ź: NIE. 
Pytanie nr 90  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz.53 protaminum sulf. 0,05/5ml, wyraża zgodę na 
wydzielenie do osobnego pakietu ? 
Odpowied ź: NIE. 
Pytanie nr 91 Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz. 5 ambrosol 0,015/5ml 120 ml, wyraża 
zgodę na wycenę opakowań po 100 ml- 120 op.? 
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Odpowied ź: TAK 
Pytanie nr 92  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz. 6 ambrosol 0,03/5ml 120 ml, wyraża zgodę na wycenę 
opakowań po 100 ml- 36 op.? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 93  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz. 24 chlorchexidinum gluc. Płyn 20% 1000 ml – 10 op., 
dopuszcza wycenę 1000 g – 10 op . ? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 94  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz. 32 dexapolcort N aer. 55 ml – 40 op., miał na myśli 
opakowania po 30 ml – 40 op .? 
Odpowied ź: TAK 
Pytanie nr 95  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz. 35 fibrolan maść, wyraża zgodę na wykreślenie ze 
względu na zakończoną produkcję ? 
Odpowied ź: NIE. Zamawiaj ący wprowadza zmian ę w opisie SIWZ zamiast fibrolan ma ść, 
prosimy wyceni ć IRUXOL MONO maść 20 g. 
Pytanie nr 96  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz. 43 fortrans proszek 64,0 sasz. wymaga wyceny preparatu 
Makrogol 74 g x 50 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans ) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany 
przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym 
przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w Programie Badań 
Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego 
(http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie) 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 97  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz. 43 fortrans proszek 64,0 sasz. wymaga wyceny preparatu 
Makrogol (74 g x 50 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 98  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz. 45 dopuszcza wycenę Surgispon Standard, gąbka, 
hemost., 80x50x10mm, 10 szt –20 op. ? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 99  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz.51 dopuszcza wycenę Brufen, (20 mg/ml), zaw. doustna, 
100 ml – 80 op. ? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 100  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz. 82 dopuszcza wycenę Nebbud, (0,25 mg/ml); 2 ml, zaw. 
do nebuliz., 20 amp ? 
Odpowied ź: NIE. 
Pytanie nr 101  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz.86 rectanal, dopuszcza wycenę Enema, roztw. do wl. 
doodbyt, 150 ml (jedn. użytku) ? 
Odpowied ź: TAK. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 102  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz. 95 tormentiol ung., (koniec produkcji) dopuszcza wycenę 
Neo Tormentil, maść, 20 g ?  
Odpowied ź: TAK. Zamawiaj ący wprowadza zmian ę w opisie SIWZ zamiast  tormentiol ung , 
prosimy wyceni ć Tormentiol 30g, który mo że być stosowany u noworodków.  
Pytanie nr 103  Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w poz. 29 Gąbka Garamycynowa 130 mg 
10x10x0,5 mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów - wymaga, aby oferowany produkt 
(zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?  
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 104  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w poz. 29 Gąbka Garamycynowa 130 mg 10x10x0,5 wymaga, 
aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń 
kości oraz tkanek miękkich?"  
Odpowied ź: TAK. 
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Pytanie nr 105  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w poz. 16 metronidazol krem 15 g (zakończona produkcja) 
wyraża zgodę na wycenę metronidazol żel 15 g ? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 106  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w poz. 22 testosteron 100mg/1 ml – 2 op., miał na myśli wycenę 
po 5 amp – 2 op. ? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 107  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w poz. 18 IG VENA 2,5 g/500 – 1 fl. miał na myśli wycenę IG 
VENA 2,5 g/50 ml – 1 fl.?  
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 108  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w poz.48 tetig 250 IU/2 ml, wyraża zgodę na wydzielenie do 
osobnego pakietu ? 
Odpowied ź: NIE. 
Pytanie nr 109  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w poz. 7 tuberculinum 1,5 ml, wyraża zgodę na wykreślenie ze 
względu na dłuższy brak produkcji oraz brak przewidywanej daty jej wznowienia ? 
Odpowied ź: NIE 
Pytanie nr 110  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz. 99 vagothyl 50 g, wyraża zgodę na wykreślenie ze 
względu na zakończoną produkcję? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wykre ślenie tej pozycji. Do oferty nale ży 
wpisa ć ostatni ą dost ępną cenę. 
Pytanie nr 111  
Czy Zamawiający w pakiecie V pozycji nr 29 wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu 
równoważnego gąbki kolagenowej, gdzie 1cm2 gąbki o grubości 0,5 cm zawiera 2,8 mg kolagenu ze 
ścięgien końskich, impregnowanej siarczanem gentamycyny 192 mg ( co odpowiada 105,6 -= 
137,28 mg gentamycyny) o wymiarach 12x8x0,5 cm zarejestrowanej, jako wyrób medyczny pod 
nazwą handlową Genta Flece  
Uzasadnienie:  Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia  dopuszcza możliwość złożenia oferty 
tylko przez jednego producenta, co powoduje, że zapisem tym Zamawiający dyskryminuje inne produkty 
dopuszczone do obrotu, spełniające te same cele lecznicze. Zamawiający ma prawo opisać przedmiot 
zamówienia, zgodnie ze specyfiką swoich potrzeb, jednakże w przedmiotowym postępowaniu świadczenie 
zdrowotne na gąbce kolagenowej z zawartością gentamycyny osiągnie ten sam rezultat przy zastosowaniu 
jednego czy też drugiego konkurencyjnego wyrobu” Wniosek nasz podyktowany jest faktem, iż niczym 
istotnym nie jest uzasadnione zawężanie przez Zamawiającego, wprowadzenia do obrotu tego przedmiotu 
zamówienia, tylko poprzez jego rejestrację, jako „produkt leczniczy”. To podmiot odpowiedzialny za 
wprowadzenie do obrotu decyduje o charakterze rejestracji, która to decyzja podyktowana jest szeregiem 
czynników. W tym wypadku stanowi to złożoność produktu poprzez jego cechy wyrobu medycznego i śladowe 
ilości produktu leczniczego (antybiotyk). Istotę produktu stanowi jego wskazanie, oraz dopuszczenie do 
obrotu. Przy czym bez znaczenia pozostaje jego wprowadzenie, jako produktu leczniczego czy też wyrobu 
medycznego. Pozostawienie zapisu w stanie pierwotnym w sposób rażący narusza generalną zasadę 
uczciwej konkurencji. Postawiony wymóg dla rejestracji jako „produkt leczniczy” jest bez związku na 
wskazania dla zastosowania Gąbki z Gentamycyną. Natomiast w  pośredni sposób ogranicza udział wyrobów 
innych producentów, które mają to samo zastosowanie dla osiągnięcia tego samego celu zdrowotnego. 
Odpowied ź: NIE. 
Pytanie nr 112  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 29 z pakietu V i utworzenie oddzielnego 
pakietu? 
 Odpowied ź: NIE. 
Pytanie nr 113 Pakiet VII, poz. 3, 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie VII, w pozycji 3 i 4 preparatu Albumina 
ludzka 20% w opakowaniu typu worek, o pojemności 100ml i 50ml? 
Odpowied ź: NIE. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pytanie nr 114 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 i 4 z pakietu VII i 
utworzenie oddzielnego pakietu? 
 Odpowied ź: NIE. 
Pytanie nr 115  
Czy zamawiający w celu obniżenia kosztów leczenia wymaga produktu Citra-Lock™ w stężeniu 4% 
w postaci ampułki i ampułko-strzykawki? 
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Odpowied ź: Patrz odpowied ź na Pytanie nr 2 
Pytanie nr 116  
Czy zamawiający w celu obniżenia kosztów leczenia wymaga produktu Citra-Lock™ w stężeniu 
30% w postaci ampułki? 
Odpowied ź: Patrz odpowied ź na Pytanie nr 2 
Pytanie nr 117  
Czy zamawiający w celu obniżenia kosztów leczenia wymaga produktu Citra-Lock™ w stężeniu 
46,7% w postaci ampułki? 
Odpowied ź:  Patrz odpowied ź na Pytanie nr 2 
Pytanie nr 118  
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu Citra-Lock™ u pacjentów hemodializowanych? 
Odpowied ź: Patrz odpowied ź na Pytanie nr 2 
Pytanie nr 119  
Czy zamawiający dopuszcza produkt Citra-Lock™ u pacjentów w żywieniu pozajelitowym? 
Odpowied ź: Patrz odpowied ź na Pytanie nr 2 
Pytanie nr 120   
Czy zamawiający dopuszcza produkt Citra-Lock™ jako skuteczną i efektywnie kosztową 
alternatywę  dla produktów przeciwzakrzepowych? 
Odpowied ź: Patrz odpowied ź na Pytanie nr 2 
Pytanie nr 121 
Czy zamawiający dopuszcza produkt Citra-Lock™ jako skuteczną i efektywnie kosztową 
alternatywę dla produktów przeciwbakteryjnych stosowanych u pacjentów dializowanych i/lub 
pacjentów z innym dostępem naczyniowym jak porty i cewniki? 
Czy zamawiający dopuszcza produkt Citra-Lock™ w oparciu o zalety kliniczne jak: 

Działanie przeciwzakrzepowe 
Działanie przeciwbakteryjne 
Bezpieczeństwo 
Oszczędność czasu 
Unikanie krwawień związanych z heparyną 
Lepsze rezultaty w wymianie cewnika  
Niższe zużycie i koszty zastosowania tPA 
Poprawa niezawodności testów INR (czas protrombinowy czas/międzynarodowy współczynnik znormalizowany) 
Zmniejszenie liczby przypadków hospitalizacji  
Bezpieczeństwo w przypadku Trombocytopenii (Pacjenci HIT) 
Efektywny cenowo 

Odpowied ź: Patrz odpowied ź na Pytanie nr 2 
Pytanie nr 122  
Czy zamawiający dopuszcza produkt Citra - Lock™ w stężeniu 4%, 30% oraz 46,7% gdzie nie 
znane są działania uboczne przy stosowaniu tego roztworu jako roztworu do zabezpieczenia 
cewnika, portu oraz innego dostępu naczyniowego? 
Odpowied ź: Patrz odpowied ź na Pytanie nr 2 
 
 
Treść powy ższych odpowiedzi stanowi zmian ę Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zamieszczana jest na stronie internetow ej Zamawiaj ącego i jest wi ążąca dla 
wszystkich Wykonawców bior ących udział w przedmiotowym post ępowaniu. 
 

Zatwierdził 
Wojciech Konieczny 

 


