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         Wg rozdzielnika  
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę leków do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury 
SPSSZ/47/D/16).  

 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 2 diety  

w opakowaniu worek 500 ml? 
Odpowiedź : Tak.  

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 1 produktu 
leczniczego w opakowaniu butelka z dwoma portami KabiPac x 10 sztuk? 
Odpowiedź : Tak.  

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 8 pozycji 1 produktu 
leczniczego Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g + 0,25 g w opakowaniu x 10 sztuk w 
ilości 5 opakowań? 
Odpowiedź : Tak. 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 8 pozycji 1, co pozwoli na 
przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym 
idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? 
Odpowiedź : Nie. 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 12 pozycji 2 
dwukomorowego worka do żywienia pozajelitowego do podawania drogą żył 
centralnych o zawartości azotu 12 g, energia całkowita 1500 kcal, 1500 ml? 
Odpowiedź : Tak.  

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 12 pozycji 2, co pozwoli na 
przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym 
idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? 
Odpowiedź : Nie.  

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 20 pozycji 2 tj. Nephrotect 
10%, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości 
Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? 
Odpowiedź : Nie.  

8. Dotyczy § 6 umowy: W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do 
żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu 
wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów 
dojelitowych pod kątem terminu ważności i zaakceptowanie dostawy produktów do 



żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu 
ważności dla danego produktu?  
Odpowiedź : Tak. 
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3 

9. Czy  Zamawiający pisząc " dieta standardowa" ma na myśli dietę płynną, kompletną 
pod względem odżywczym, normokaloryczną (1kcal/ml), charakteryzującą się 
mieszaniną 4 białek (serwatka, kazeina, białka roślinne grochu i soi) spełniającą 
wytyczne WHO 200  o zawartości białka nie niższej niż 4g/100ml?  
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .  

10. Czy Zamawiający prosi o dietę bogatoresztkową z zawartością 6 rodzajów błonnika- 
frakcje rozpuszczalne i nierozpuszczalne? Mieszanina 6 włókien pokarmowych 
normalizuje perystaltykę poprzez mechaniczne i chemiczne drażnienie ścianek jelita, 
tworzenie masy stolca, działanie prebiotyczne, wiązanie wody (zapobieganie biegunek 
oraz przeciwdziałanie zaparć), spowalnia wchłanianie glukozy, korzystnie wpływa na 
stan błony śluzowej, fermentacje w jelitach do krótkołańcuchowych kwasów 
tłuszczowych. Każda frakcja błonnika działa inaczej i dlatego najlepszy efekt 
uzyskuje się przy mieszaninie różnych włókien rozpuszczalnych  i 
nierozpuszczalnych. W naturalnej diecie człowieka występuje wiele rodzajów błonnik  
i w świetle zaleceń WHO preferowane są diety z wieloma rodzajami błonnika. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ . 

11. Czy zamawiający w pakiecie 20 poz. 2 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o 
takim samym zastosowaniu klinicznym – aminokwasów specjalistycznych typu 
NEPHRO ( Aminomel Nephro 6 %) ? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie 
konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszej ceny przez Zamawiającego . W 
przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o 
wydzielenie wskazanych pozycji do odrębnego pakietu. Utworzenie odrębnego 
pakietu pozwoli za złożenie  konkurencyjnej oferty i uzyskanie korzystniejszych cen 
przez Zamawiającego .  
Odpowiedź : Nie.  

12. Czy zamawiający w par. 2.4 na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku 
obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach umowy towar 
oferowany jest po cenie niższej . 
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że cena w umowie po 
zmianie ogłoszonej nie może być wyższa niż cena urzędowa zmieniona aktem 
prawnym .  

13. Czy zamawiający wykreśli z par. 4.1. frazę: „ po podpisaniu przez strony umowy 
dokumentu dostawy przedmiotu umowy? Wraz z dostawą będzie do zamawiającego 
dostarczana faktura zawierająca szczegółową informację o zrealizowanym 
zamówieniu . Tworzenie dokumentu  o tej samej treści  i potwierdzającego tę sama 
okoliczność (dostarczenia zamówienia) wydaje się zbędne .  
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.  

14. Czy zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określonej w par. 7.1 
tiret 1 oraz tiret 4 z 10 % do wartości max 5 %. Obecna kara umowna jest rażąco 
wygórowana . 
Odpowiedź : Tak. 

15. Czy zamawiający w par 9.1. zmieni termin rozpatrzenia reklamacji na 3 dni robocze? 
Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem analizy dokumentów 
magazynowo-spedycyjnych oraz wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki. 
Wykonanie tego w krótszym terminie jest niemożliwe .  
Odpowiedź : Tak.  



16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie innych wielkości opakowań niż 
wymagane w SIWZ (celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej)? Jeśli tak, 
prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych 
-czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć 
do dwóch miejsc po przecinku? 
Odpowiedź : Należy zaoferować pełne opakowania zaokrąglone w górę.  

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci form doustnych proponowanych 
preparatów: - tabletki na tabletki powlekane, drażetki, tabletki dojelitowe, kapsułki, 
kapsułki dojelitowe i odwrotnie. Wyrażenie zgody na powyższe pytanie pozwoli na 
złożenie korzystniejszej cenowy oferty. 
Odpowiedź : Nie.  

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci z ampułek na fiolki i odwrotnie? 
Wyrażenie zgody na powyższe pytanie pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowy 
oferty. 
Odpowiedź : Nie.  

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 19 pozycji 6 i 7 
(Enoxaparinum Natricum 120 mg/0,8 ml oraz Enoxaparinum Natricum 150 mg/ 1 ml). 
Pozwoli to na przystąpienie do pakietu większej licznie oferentów i pozwoli na 
uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej przez Zamawiającego. 
Odpowiedź : Nie.  

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 20 pozycji 2 (Nephrotect 
10% roztwór do infuzji 0,1g/ml 500 ml). Pozwoli to na przystąpienie do pakietu 
większej licznie oferentów i pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej 
przez Zamawiającego. 
Odpowiedź : Nie.  

21. Czy Zamawiający w pakiecie 17 pozycja 16 Donepezil tabletki powlekane, miał na 
myśli dawkę 5 mg? Dawka podana w rubryce postać, czyli 15 mg nie jest dostępna na 
rynku. 
Odpowiedź : W rubryce nazwa preparatu podano prawidłowo 5 mg, w rubryce postać 
błąd pisarski  

22. Czy zamawiający w pakiecie nr 24 Sevoflurane wymaga preparatu kompatybilnego z 
parownikami będącymi aktualnie na wyposażeniu szpitala z systemem wlewowym 
DreagerFill w aluminiowej butelce?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia preparatu wraz z użyczeniem odp. 
parownika  

23. Czy Zamawiający  dopuści do postępowania produkt  Citra-Lock™  ( cytrynian sodu ) 
w stężeniu  46,7% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer 
Lock bez działań niepożądanych stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności 
dostępu naczyniowego w hemodializie o działaniu przeciwzakrzepowym oraz 
przeciwbakteryjnym?    
Odpowiedź : Nie.  

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z  pakiet 6 i stworzy osobny 
pakiet dla tej pozycji . 
Odpowiedź : Nie.  

 
 
 
 
……………………….. 

           Podpis  


