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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 25.06.2018 pod nr 578513-N-2018. 
 

Aktualizacja: 29.06.2018 r. 

 
Pakiet 1, poz. 17 
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuści preparat Ketoprofen caps/ tabl.  
50mg, w opakowaniu x 20szt, z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań? Odpowiedź: Dopuszczamy 

 
Pakiet 1 poz. 8, 27-33 
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poniższe 
preparaty , co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczbie hurtowni i zwiększy konkurencję? 
Odpowiedź: Zamawiający wydzieli n/w pozycje do nowo utworzonego pakietu o numerze 1A 
 

8 Clindamycinum amp. 600mg/ 4ml 

27 
Antyseptyk stosowany zewnętrznie – gazik jałowy z włókniny wiskozowo-poliestrowej 
nasączony 70% alkoholem izopropylowym 

28 Simvastatin 20mg tabl. powl. 

29 Simvastatin 40mg tabl. powl. 

30 Cyanocobalamin/ vit.B12/ amp. 1Mg/ 2ml 

31 Ephedrine amp. 25mg/ 1ml 

32 Klarytromycyna tabl. 500mg 

33 Kwas traneksamowy 500mg/ 5ml 

 
Pakiet 3, poz. 61 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie TribioDr., 
będącego środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającego w swoim składzie 
identyczną kompozycję trzech probiotycznych szczepów bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus acidophi-
lus, Lactobacillus delbueckii subsp. bulgaricus i Bifidobacterium lactis w identycznym łącznym stężeniu 1,6 x 
109 CFU/kaps jak w preparacie o nazwie własnej podanej w SIWZ. Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 3, poz. 61 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele aktualnie stoso-
wanego przez Zamawiającego preparatu o nazwie LactoDr. Oferowany preparat nie wymaga przechowywa-
nia w lodówce i wielokrotnego dawkowania w ciągu dnia, w odróżnieniu od preparatu wymienionego w 
SIWZ. Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 3, poz. 62 
Z uwagi na podanie w SIWZ opisu i nazwy dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
medycznego zwracamy się z uprzejma prośbą o dopuszczenie spełniającego te same cele, aktualnie stoso-
wanego przez Zamawiającego preparatu o nazwie LactoDr. krople, występującego w tej samej postaci w 
opakowaniach ot ej samej objętości, zawierającego dwukrotnie wyższe stężenie żywych kultur bakterii pro-
biotycznych (5 mld CFU/5 kropli). Odpowiedź: Tak 
 



   Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. 
ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk 

 

    tel.: +48 67 286 26 22  e-mail:szpitalwyrzysk@wp.pl 
    fax: +48 67 286 24 63  http://szpitalwyrzysk.com 

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000358517 
Kapitał zakł: 9 660 000 zł; PKD 86.10.Z; NIP: 764-26-40-360; REGON: 301457850 

Pakiet 9, poz. 161 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75g. o smaku cytrynowym, będącej dietetycznym środkiem 
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania 
doustnego testu tolerancji glukozy; oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie 
nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu. Odpowiedź: Tak 
 
Pakiet 9, poz. 161 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjal-
nego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tole-
rancji glukozy? Odpowiedź: Tak 
 
Pakiet 16, poz. 258 
Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrze-
żonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści produkt równoważny ZinoDr. Za-
sypka o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, po-
staci? Odpowiedź: Tak 
 
SIWZ 
Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę poszczególnych form po-
staci leków: 

a) Kapsułek na kapsułki miękkie - Odpowiedź: tak 
b) Kapsułek na kapsułki twarde - Odpowiedź: tak 
c) Kapsułek na tabletki – Odpowiedź: tylko na tabletki powlekane 
d) Kapsułek na tabl powl - Odpowiedź: tak 
e) Tabletek na kapsułki - Odpowiedź: tak 
f) Tabletek na tabletki powlekane - Odpowiedź: tak 
g) Tabletek na tabletki drażowane - Odpowiedź: to są tabletki powlekane 
h) Drażetek na tabletki drażowane - Odpowiedź: tak 
i) Tabletek na tabletki dojelitowe - Odpowiedź: tak 
j) Tabletek zwykłych na tabletki - Odpowiedź: co oznacza tabletka zwykła ? 
k) Ampułki na fiolki - Odpowiedź: tak 
l) Fiolki na ampułki - Odpowiedź: tak 
m) Worki na butelki - Odpowiedź: tak 
 
SIWZ 
Czy Zamawiający przewiduje zmianę rozdziału XVII pkt 1, 4, SIWZ poprzez usunięcia jako kryterium oceny 
złożonych ofert „terminu przydatności do użycia (wyrażony w miesiącach)”? Wskazać należy, że na asorty-
ment objęty przedmiotem niniejszego postępowania, producenci oferują zazwyczaj bardzo krótkie terminy 
ważności wynoszące około 6-12 miesięcy. W związku z tym już w dniu składania ofert Wykonawca nie jest w 
stanie spełnić kryterium oceny ofert określonego w SIWZ przez Zamawiającego. Produkty objęte niniejszym 
postępowaniem charakteryzują się krótszym terminem niż zapisano w SIWZ.  Nadto wskazać należy, że 
zgodnie z artykułem 78 ust.1 pkt. 4 Prawa farmaceutycznego Wykonawca jest zobowiązany do przestrzega-
nia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej jako przedsiębiorca prowadzący hurtownię farmaceutyczną. Wymagania 
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej zostały określone w wytycznych Komisji Europejskiej („Guidelines of 5 
November 2013 on Good Distribution Practice of medicinal products for human use”  2013/C 68 /01) i są 
oparte na art. 84 i art. 3 Dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 
roku w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi. W 
polskim prawie wymagania zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w 
sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 509) na podstawie art. 79 Prawa far-
maceutycznego. Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej nakładają na przedsiębiorcę prowadzącego ob-
rót hurtowy produktami leczniczymi szereg obowiązków i definiują, jak ma wyglądać system zarządzania ja-
kością. Ważną zasadą wynikającą z pkt 5.5 ppkt.5 Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej jest, że rotacja zapasów 
odbywa się zgodnie z metodą FEFO (first expiry, first out), czyli w pierwszej kolejności wydawane są pro-
dukty lecznicze o najkrótszym terminie ważności, a wyjątki od tej zasady są odnotowywane w dokumentacji. 
Jako Wykonawca dokładamy wszelkich starań, aby leki na magazynie posiadały jak najdłuższe terminy waż-
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ności jednak nie mamy wpływu na daty ważności z jakimi otrzymamy leki od producentów, bowiem ich rów-
nież obowiązuje ta sama zasada FEFO (first expiry, first out). Wiele leków nie posiada terminu ważności 12 
czy 24 miesięcy ważności i już przy dostawie do magazynu Wykonawca dostaje je z datą krótszą niż 9 mie-
sięcy. Stosując kryteria oceny oferty leków pod względem dat ważności już na wstępie warunek ten jest nie-
możliwy do spełnienia. Wnosimy zatem o zmianę tego kryterium poprzez usunięcie zapisu. Odpowiedź: Za-
mawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
 
Pakiet 17, poz. 305 
Czy w pakiecie Nr 17 poz. 305 (BUDESONIDE 0,25mg/ml (amp.) Zamawiający wymaga produktu, po któ-
rego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia lecze-
nia? Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 17, poz. 305 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 17 poz. 305 (BUDESONIDE 0,25mg/ml (amp.) wyraża zgodę na wycenę 
leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką 
Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin? Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 17, poz. 305 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 17 poz. 305 (BUDESONIDE 0,25mg/ml (amp.) dopuszcza wycenę leku, 
którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?  Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 17, poz. 305 
Czy w pakiecie Nr 17 poz. 305 (BUDESONIDE 0,25mg/ml (amp.) Zamawiający wymaga zgodnie z obowią-
zującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budezonidu zmikronizowanego? Odpowiedź: 
Nie 
 
Pakiet 5, poz. 121 
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej am-
pułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w 
Porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożyl-
nego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie prze-
ciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 5, poz. 121 
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zama-
wianej ilości? Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 7, poz. 154 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny *Woundclot**™ *o wymiarach 5 cm x 
5 cm**wykonany z nieoksydowanej celulozy,wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do ta-
mowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wy-
nosi 2500% jego własnej wagi? Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 7, poz. 154 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilo-
ści? Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 7, poz. 154 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 154 z pakietu 7 i stworzy osobny pakiet dla tej pozy-
cji? Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 4, poz. 67 
Koniec produkcji, czy Zamawiający dopuści 200mg x 20 w il. 10 op. Odpowiedź: Tak 
 
Pakiet 4, poz. 81 
Koniec produkcji, brak zamiennika na terenie Rp, prosimy o wykreślenie. Odpowiedź: Wykreślamy 
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Pakiet 4, poz. 83 
Czy Zamawiający dopuści wycenę kropli Nasivin Baby 0,01% 5ml. Odpowiedź: Tak 
 
Pakiet 11, poz. 187 
Czy Zamawiający dopuści wycenę opatrunku pod nazwa Tachosil, ponieważ tylko taki odpowiada rozmia-
rom. Odpowiedź: Tak 
 
Pakiet 13, poz. 212 
Koniec produkcji, brak zamiennika na terenie Rp, prosimy o wykreślenie. Odpowiedź: Wykreślamy 
 
Pakiet 13, poz. 215 
Prosimy o doprecyzowanie dawki kremu. Odpowiedź: 1% 
 
Pakiet 13, poz. 231 
Koniec produkcji, brak zamiennika na terenie Rp, prosimy o wykreślenie. Odpowiedź: Wykreślamy 
 
Pakiet 17, poz. 307 
Koniec produkcji, brak zamiennika na terenie Rp, prosimy o wykreślenie. Odpowiedź: Wykreślamy 
 
Pakiet 5, poz. 121 
Czy Zamawiający dopuści produkt _Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płu-
kania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml_ stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności do-
stępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta za-
pewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone kli-
nicznie.  Specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy przed 
uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika 
wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych 
strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69bara). PraxiFlow pakowany jest w fabrycz-
nie napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas nabierania np.: z fiolki – brak 
zachowanego sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powo-
duje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) za-
bezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływukrwi. Opakowanie zawiera dwie ampułko-
strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) 
w ilości 75 blistrów w opakowaniu zbiorczym przeliczeniem zamawianej ilości . Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 5, poz. 121 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 32 z Pakietu nr 5 i stworzy osobny pakiet? Wydziele-
nie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efek-
tywne zarządzanie środkami publicznymi. Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet 11, poz. 178 
Czy Zamawiający w Pakiet 11 poz. 178 (Bupivacaine spinal havy 0,5% amp  4ml) *wymaga zaoferowania 
produktu pakowanego w jałowe blistry?*  Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może 
zmniejszyć  narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków  anestezjologicz-
nych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa,  który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wyko-
nywania znieczulenia i  czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego,  pracując 
w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative  analysis of ampoules and vials in sterile and 
conventional packaging as  to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30) Odpowiedź: 
Nie wymaga 
 

Aktualizacja: 03.07.2018 r. 

 
Pakiet 7, poz. 8 
Czy w Zadaniu Nr 7 poz. 8 (Fortrans - preparat złożony saszetki), proszek do sporządzania roztworu doust-
nego, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu Moviprep x 4 saszetki i po przeliczeniu zaoferowanie 
313 op.? Odpowiedź: Nie 
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Zmiana - Pakiet 5, poz. 95 
Jest: Ciprofloksacyn amp. 200Mg/10ml; Zmienia się na: Ciprofloksacyn amp. 100 mg / 10 ml x 5 amp 

 


