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Wg rozdzielnika 
 

 

Dot. postępowania na dostawę leków III 
 (Nr procedury SPSSZ/29/D/2019) 

 
 
 

     Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
powyższego postępowania. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prześle treść 
wyjaśnień wszystkim zainteresowanym wykonawcom.  
 
DOTYCZY PAKIETU 3 pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji wycenę preparatu pakowanego w opakowania 1 litr w 
ilości 120 opakowań? 
Odpowiedź: Tak 
DOTYCZY PAKIETU 3 pozycja 1-3 
Czy Zamawiający w pak 3 w pozycjach 1-3 dopuści  środek lawasptyczny ? 
Odpowiedź: Tak 
 
1. Do §3 ust.2 projektu umowy. Prosimy o wydłużenie okresu dostawy do godz. 13:00 w dniu 
roboczym. 
Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ 
 
2. Do §3 ust.3 projektu umowy. Prosimy o wydłużenie terminu na realizację zamówień "cito" do 6 
godzin od momentu otrzymania zamówienia drogą faksową. 
 Odpowiedź: Tak 
   

3. Prosimy o dopisanie do §3 ust.4 projektu umowy: "(...), chyba że inne okoliczności uzasadniają 
wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla 
produktów przewożonych w niskiej temperaturze)." 
Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ 
 
4. Do §4 ust.1 i 2 projektu umowy. Ponieważ dostarczana wraz przedmiotem umowy faktura VAT 
jest jednocześnie dokumentem dostawy to wnosimy o zmianę §4 ust.1 projektu umowy, poprzez 
wprowadzenie zapisów stwierdzających, że faktura VAT będzie dostarczona wraz z dostawą, a 
odbiór towaru potwierdzi na niej upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.  
Odpowiedź: Tak 
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5. Do §6 projektu umowy. Wnosimy o dopisanie do §6 umowy następującego warunku: „W 
wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu zgody przedstawiciela Zamawiającego, termin ten może 
być krótszy.”. 
Odpowiedź: Tak 
 

Dotyczy  Pakietu 3, poz.1 
Czy Zamawiający dopuści żel o składzie woda elektrolizowana, chlorek sodu, kwas podchlorawy i 
podchloryn sodu o pojemności 250g? 
Odpowiedź: Tak 
Dotyczy  Pakietu 3, poz.2 
Czy Zamawiający dopuści wyrób o składzie woda elektrolizowana, kwas podchlorawy, podchloryn 
sodu, chlorek sodu w opakowaniu bez atomizera? 
Odpowiedź: Nie 
Dotyczy  Pakietu 3, poz.3 
Czy Zamawiający dopuści wyrób o składzie woda elektrolizowana, kwas podchlorawy, podchloryn 
sodu, chlorek sodu spełniający pozostałe warunki? 
Odpowiedź: Tak 
 

Dotyczy  SIWZ Rozdz. IV, pkt 2 a) 
Czy Zamawiający dopuści do udziału podmiot nie będące hurtownią farmaceutyczną a jedynie 
producentem i dystrybutorem wyrobów medycznych? 
Odpowiedź: W przypadku dostaw wyrobów medycznych dopuszcza. W przypadku dostaw leków 
wymagana jest koncesja hurtowni farmaceutycznej. 
 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający w pakiecie 39 dopuści: worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego bez 
elektrolitów o pojemności do 1250ml do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i 
emulsję tłuszczową(olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, triglicerydy kwasów Omega 3 ). 
Zawartość azotu 10g, energia niebiałkowa 1195kcal, energia całkowita 1475kcal? 
Odpowiedź: Tak (dotyczy pakietu 14) 
 

Zapytanie 1: 
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.) czy należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeli-
czyć do dwóch miejsc po przecinku gdy wychodzi niepełna ilość opakowań? 
Odpowiedź: Do pełnych opakowań w górę. 
 

Zapytanie 2 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 poz 6 wyrazi zgodę na wycenę leku Terlipressini acetas EVER 
Phar,0,2mg/ml;5ml,inj,5fiol w ilości 20 opakowań? 
Odpowiedź: Tak 
 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 4 pozycja 6 w przedmiotowym 
postępowaniu: 
1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 6 glukozy 75 g. będącej 

dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania 
dietetycznego w celu wykonania testu krzywej cukrowej? Zapakowana w saszetkę. 

Odpowiedź: Nie 
 

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 4 pozycji 6 glukozy 75g. o smaku 
cytrynowym, będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia 
medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Oferowany 
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preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając 
wykonanie testu. Zapakowane w saszetkę. 

Odpowiedź: Nie 
 

Dotyczy  Pakietu 3, poz.2 
Czy Zamawiający dopuści wyrób o składzie woda elektrolizowana, kwas podchlorawy, podchloryn 
sodu, chlorek sodu w opakowaniu 250ml z atomizerem z przeliczeniem na 42 sztuki? 
Odpowiedź: Tak 
 

Pytanie 1 do pakietu 18 poz 1.  
Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycja 1 wymaga, aby produkt  zawierał 0,58g/1g 
węglowodanów; 0,28g/1g błonnika oraz 2,9 kcal/1g energii ? Pozostałe Zapisy zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pakiet nr 2 
Czy zamawiający dopuści preparat w opakowaniach 250 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pakiet 2  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wymogi zapisów siwz 
konfekcjonowanego w opakowania 200 ml lub 1L. Prosimy o wskazanie opcji przeliczenia ilości.  
Odpowiedź: Dopuszczamy opakowania 200ml w przeliczeniu 93 op. 
 
 
 
 

………………………… 


