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Wyjaśnienia i odpowiedzi 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku 
Sp. z o.o.”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.04.2019 pod nr 537709-N-2019. 
 

Aktualizacja: 18.04.2019 r. 

 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści inne formy elektroniczne faktur wskazane w par. 3.5  nie tylko „BLOZ 11 zna-
kowy”, na przykład format MALICKI? Odpowiedź:  Zamawiający wymaga dostarczenia elektronicznej wersji 
faktury w formacie „BLOZ 11 znakowy”, zgodnym z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informa-
tycznym. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 7 i 8  leku w opakowaniach  zawierają-
cych po 30 tabl. W ilościach wskazanych w formularzu? Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 3 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w Pakiecie nr 3 w pozycji nr  1,2,3,4,6,7,8,12,13,14,15,17 preparatu o takim samym 
zastosowaniu klinicznym  w worku 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 od-
powietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pa-
cjenta  

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

 worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chro-
nione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją  

 koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych bu-
telek 

 składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazy-
nowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca? 

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli 
Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 4 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 9 i 10 preparatu Mannitol o stężeniu15% w opakowaniu typu 
worek Viaflo o ponieważ:  

 Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie  
co Mannitol 20% 

 Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych) od 
roztworów 20%, gdyż nie krystalizują podczas przechowywania  
w temperaturze pokojowej 

 Manintol 15% zwieksza bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejasza ryzyko krystalizacji, po-
zwala na stosowanie Mannitolu w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszego ogrzewania, 
zmniejsza koszty związane z podgrzewaniem 20% Mannitolu 

 Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji   
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 Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania 

 Mannitol 15% w worku to brak ryzyka odklejenia nalepki w czasie podgrzewania preparatu podczas 
kąpieli parowej, ponieważ opis nadrukowany jest na opakowaniu. 

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli 
Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. Odpowiedź: TAK   
 
Pytanie 5 
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? 
Odpowiedź: TAK 
  
Pytanie 6 
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 jeżeli na dzień złożenia oferty żądany przez Zamawiającego lek nie jest już 
produkowany lub nie jest dostępny na rynku polskim dłużej niż pół roku i nie ma informacji, kiedy się pojawi, 
a nie ma innego równoważnego, którym można by było go zastąpić należy zostawić puste pole (nie 
wyceniamy pozycji). Jeżeli jest informacja o pojawieniu się zamawianego leku na rynku w ciągu 6 miesięcy, 
należy lek wycenić wg ostatniej ceny - traktować tę pozycję jak chwilowy brak. 


