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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 28.06.2019 pod nr 566936-N-2019. 
 

Aktualizacja: 03.07.2019 r. 

 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający w pakiecie 13 poz.  6-7  dexamethasone sodium phosphate wymaga 24-godzinnej stabil-
ności fizyko-chemicznej w temperaturze 25oC po rozcieńczeniu, potwierdzonej w obowiązującej Charaktery-
styce Produktu Leczniczego ChPL ? Odpowiedź: Nie wymagamy 
 
Pytanie 2 
Dotyczy pakietu nr 12 poz. 14. Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający wymaga 
aby preparat Ketoprofen amp. 50mg/ml., posiadał rejestrację do stosowania dożylnego? Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki 
powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie? Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki na ampułki? Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę? Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 6 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania. Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 
miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę? Odpowiedź: Do pełnego opakowania w górę.  
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę 
gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 8 
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: Proszę zaproponować odpowiednik innego producenta LUB 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. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1 Carbo med. Tabl 300 mg – zakończona produkcja lek w wymaganej dawce – czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w dawce 200 mg w postaci kapsułki ? Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 10 
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 15 Natrium hydricum cum calce 4,5 kg – czy w związku z brakiem produkcji prepa-
ratu Sofnoline Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę na wycenę Intersorb 5 l w ilości 3 szt ? Odpowiedź: 
TAK 
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Pytanie 11 
Dotyczy pakietu nr 4 poz. 7 Etomidatum x 10 amp – czy ze względy na brak produkcji Zamawiający wyrazi 
zgodę na wycenę leku w opakowaniu  x  5 amp? Odpowiedź: TAK 

 
Pytanie 12 
Dotyczy pakietu nr 4 poz. 8. (1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 
litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Prze-
wodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest ko-
rzystna dla zamawiającego? (2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 
litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 13 
Dotyczy pakietu nr 7 poz. 7 Lactulosum syrop 0,5 g – czy Zamawiający miał na myśli dawkę 7,5g/15 ml ? 
Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 14 
Dotyczy pakietu nr 9 poz. 13 hydrocortisoni acetas krem – prosimy o doprecyzowanie dawki Odpowiedź: 
1% 
 
Pytanie 15 
Dotyczy pakietu nr 9 poz. 24. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kap-
sułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego? Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 16 
Dotyczy pakietu nr 14 poz. 7 – prosimy o doprecyzowanie jaki lek należy wycenić – brak dawki Odpowiedź: 
480 mg 
 
Pytanie 17 
Dotyczy pakietu nr 14 poz. 16 Diclofenac  75 mg – czy Zamawiający oczekuje wyceny w leku w postaci ta-
bletki/ kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu ? Odpowiedź: kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu  
 
Pytanie 18 
Dotyczy pakietu nr 14 poz. 32 Nutramigen 425 g – zakończona produkcja – obecnie dostępny Nutramigen 
LGG 400 g . Prosimy o doprecyzowanie jaki należy wycenić 1,2, czy 3 i w jakiej ilości  - Odpowiedź: 1, 6 op. 
 
Pytanie 19 
Dotyczy pakietu nr 15 poz. 2 budesonide 0,25mg/ml – czy Zamawiający oczekuje wyceny dawki 0,25 mg/ ml; 
2 ml ? Odpowiedź: 1 ml 
 
Pytanie 20 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: 

a) zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 
Odpowiedź: TAK 

b) zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 
Odpowiedź: TAK 

c) zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? 
Odpowiedź: TAK 

d) zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? Odpowiedź: TAK 

e) zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) -               o 
powolnym uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym 
uwalnianiu? Odpowiedź: TAK 

 
Pytanie 21 
Dot. Pak. 2poz. 1Czy Zamawiający  dopuści wycenę leku w dawce 200 mg kaps. Twarde dawka 300 mg jest 
niedostępna na rynku Odpowiedź: TAK 
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Pytanie  22 
Dot. Pak. 2 poz .15 Czy Zamawiający dopuści wycenę Medyczne wapno sodowane Sodalime 5kg Odpo-
wiedź: TAK 
 
Pytanie 23  
Dot. Pak. 4 poz.3 Prosimy o wykreślenie pozycji koniec produkcji i brak dostępności na rynku Odpowiedź: 
Należy zaproponować lek o podobnym spektrum działania.  
 
Pytanie 24  
Dot. Pak. 7 poz.10 Prosimy o wykreślenie pozycji koniec produkcji i brak dostępności na rynku Odpowiedź: 
Należy zaproponować lek o podobnym spektrum działania.  
 
Pytanie 25  
Dot. Pak 8 poz.4 prosimy o doprecyzowanie dawki. Co zamawiający miał na myśli Ascofer 200mg ? , poda-
na dawka  2000 mg nie istnieje Odpowiedź: 200 mg 
 
Pytanie 26  
Dot. Pak 14 poz. 32 Czy zmawiający dopuści wycenę  preparatu w opakowaniu  400 g Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 27  
Czy zamawiający dopuści w pakiecie13 poz.17 wycenę Trilacu produktu leczniczego  spełniającego te same 
cele, w skład którego wchodząwyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju-
Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis 
(Bb-12) przeznaczonego dostosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 
20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań? Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 28  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 3 glukozy 75g. o smaku cytrynowym, będącej 
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetyczne-
go w celu wykonania krzywej cukrowej? Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza 
uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu. Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 29  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 3 glukozy 75 g. będącej dietetycznym środkiem 
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania 
testu krzywej cukrowej? Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 30  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 14 poz.3 równoważna ZinoDr. zasypka (op. 100 
g)? Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 31  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu TribioDr., zawierającego żywe, liofilizowane kultury trzech 
szczepów bakterii probiotycznych Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, 
Bifidobacterium lactis w identycznym łącznym stężeniu 1,6 mld mld CFU/ kaps, konfekcjonowanego w op. x 
20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbą opakowań? W załączeniu przesyłamy opis ofe-
rowanego preparatu Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 32  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii 
probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG 
ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek 
(prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w 
górę) Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 33  
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zawierającego żywe, kultury bakterii probiotycznych w 
postaci liofilizatu? Odpowiedź: TAK 
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Pytanie 34  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr. krople, zawierającego w swoim składzie najlepiej 
przebadany szczep bakterii Lactobacillus rhamnosus GG w stężeniu 1mld CFU/kroplę, konfekcjonowanego 
w opakowaniach o tej samej pojemności co produkt wymieniony w SIWZ (5ml) oraz mającego taką samą 
dawkę objętościową? Odpowiedź: TAK 

 
Pytanie 35 
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 15 (Sevoflurantum płyn wziewny 250ml) w celu zachowania bezpie-
czeństwa i ciągłości pracy na bloku operacyjnym wymaga sevofluranum z zamkniętym, fabrycznie zamonto-
wanym na butelce systemem napełniania parownika, który jest kompatybilny do systemu wlewowego (quik 
fill) parownków będących aktualnie na sali operacyjnej, w tym będących własnością szpitala? Odpowiedź: 
Nie wymagamy 
 
Pytanie 36 
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz 
„zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z 
późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili 
obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania? Odpowiedź: NIE 
 
Pytanie 37 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych 
prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
- weksla in blanco wraz z deklaracją; 
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; 
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego 
lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w 
przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub 
upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko 
Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego 
wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności 
objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w 
toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z 
dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – 
Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.). Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody 
 


