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Dział Zamówień Publicznych                   Grodzisk Mazowiecki;  06.07.2018 r. 
 
SPS – V. 262.40.2018 
 
               Wg rozdzielnika  
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę leków różnych do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury 
SPSSZ/24/D/18).  
 

1. Czy Zamawiający  dopuści do postępowania   produkt  cytrynian sodu w stężeniu  46,7% w 
postaci bezigłowej ampułki x 5ml    z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzy-
mania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego  o działaniu przeciwzakrzepowym 
oraz przeciwbakteryjnym? 
Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ .  

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ . 

3. Dot. pakietu nr 1 poz.17. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat konfekcjonowany 
x 10 sztuk w ilości 10 opakowań? 
Odpowiedź : Pakiet nr 1 nie zawiera poz. 17 

4. Czy w pakiecie Nr 10 poz.2 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji 0,5mg/ml pojemnik a 2 
ml, opakowanie 20 pojemników) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu po-
prawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 
Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ . 

5. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 10 poz.2 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji 0,5mg/ml 
pojemnik a 2 ml, opakowanie 20 pojemników) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawar-
tości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu 
Leczniczego, przechowywać do 12 godzin? 
Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ . 

6. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 10 poz.2 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji 0,5mg/ml 
pojemnik a 2 ml, opakowanie 20 pojemników) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mie-
szać z Berodualem ani z acetylocysteiną?  
Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ . 

7. Czy w pakiecie Nr 10 poz.2 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji 0,5mg/ml pojemnik a 2 
ml, opakowanie 20 pojemników) Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charaktery-
styką Produktu Leczniczego, leku w postaci budezonidu zmikronizowanego? 
Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ . 
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