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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 
07.03.2017 pod nr 38302 – 2017.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania:

13.03.2017 r.

1. Pytanie:   Pakiet nr 2, poz. 11, 12, 13: Czy ze względów ekonomicznych Zamawiający wyrazi 
zgodę na zamianę dawek Fraxiparine w ampułkostrzykawkach na postać wielodawkową 
Nadroparine Calcium czyli  FRAXIPARINE MULTI inj  9500jm/ml x10f  a 5ml (w ilości  63 
opakowań)  +  STRZYKAWKA KD-JECTIII  1ml  +igła  25G  x100  (w ilości  63  opakowań) 
+ MINI SPIKE V X 1 szt (w ilości 630 szt).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww rozwiązań we wskazanych 
pozycjach.

2. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuści inne formy elektroniczne faktur wskazane w par. 3.5 
nie tylko „BLOZ 11 znakowy”, na przykład format MALICKI?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia elektronicznej wersji  faktury w formacie 
„BLOZ  11  znakowy”,  zgodnym  z  użytkowanym  przez  Zamawiającego  systemem 
informatycznym.

3. Pytanie:   Czym  różni  się  opóźnienie  w  dostawie  towaru,  o  którym  mowa  w  par.  4.1 
od odmowy  dostawy  towaru,  o  której  mowa  w  par.  4.2?  Czy  Zamawiający  przyjmuje, 
że np. X dni opóźnienia oznacza odmowę dostawy? Czy kary umowne wskazane w par. 4.1 
i 4.2 będą naliczane równolegle?
Odpowiedź: Zamawiający  uznaje,  że  opóźnienie  zachodzi  w  przypadku  dostawy 
zamówionego  towaru  po  terminie  wynikającym  z  umowy.  Za  odmowę  dostawy  towaru 
Zamawiający uznaje działanie Wykonawcy gdy odmawia on dostawy towaru nie podając 
istotnego uzasadnienia.  Kara  umowna wskazana w §  4 ust.  1  lub  ust.  2  może zostać 
naliczona tylko z powodu wystąpienia jednej, właściwej dla sytuacji przyczyny.

4. Pytanie:   Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 4.1 z 0,5% 
do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
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5. Pytanie:   Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 4.2 z 3% 
do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

6. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 4, poz. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 33: Czy w trosce 
o uzyskanie  najkorzystniejszych  warunków  zakupu  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na 
zaoferowanie  preparatu  o  takim  samym zastosowaniu  klinicznym w workach  z  dwoma 
niezależnymi  portami,  ponieważ:  zastosowanie  opakowań typu  worek  może w znaczny 
sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, Redukcja 
zakażeń  ma  bezpośredni  wpływ  na  bezpieczeństwo  pacjentów,  personelu  oraz 
zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony 
pacjentów. Koszty utylizacji  i  składowania odpadów opróżnionych worków są niższe niż 
opróżnionych butelek i maja mniejszą kubaturę.
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  w ww pozycjach  preparatów 
o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma niezależnymi portami.

7. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 4, poz. 25, 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
preparatu Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności 100ml, 
250ml, ponieważ:
• Mannitol  15 % i  20%  mają wskazania do stosowania  w tych samych jednostkach 

chorobowych a dawkowanie mieści  się  w  rozpiętości  zakresu terapetycznego leku
• Roztwory Mannitolu 15%  nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze 

pokojowej (w przeciwieństwie do mannitolu 20%), a zatem  może być gotowy do użycia 
bez czasochłonnego  rozpuszczania   w gorącej  kąpieli wodnej

• Nadruk informacji o leku  na worku Viaflo  zabezpiecza użytkownika przed  odklejeniem 
etykiety oznakowania leku przez co zmniejsza  możliwość  wystapienia pomyłki

• Mannitol 15% w worku Viaflo  eliminuje  ryzyko  stłuczenia opakowania oraz zapewnia 
łatwość  zawieszenia  przy  pacjencie  ze  względu  na  wieszak  stanowiący  integralną 
część worka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie  w pakiecie  4,  w poz.  25,  26 
preparatów o wyżej wskazanych parametrach.

8. Pytanie:   Dot.  Pakietu  nr  4,  poz.  28:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie 
nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml/1000ml  w opakowaniu worek 
Viaflo? Uzasadnienie:
• PlasmaLyte  jest  izotonicznym  płynem  wieloelektrolitowym  o  fizjologicznym  składzie 

i fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolmarności. Elektrolity  wchodzace w skład 
Plasmalyte sa tak dobrane, aby odpowiadały składowi osocza.

• Posiada  podwójny  układ  buforowy  (octan/glukonian).  Nie  zawiera  jonów  wapnia, 
co zwiększa  kompatybilność  z  krwią  i  lekami.  PlasmaLyte   posiada   w  składzie 
elektrolitowym  (w mmol/l): Cl  98, Na 140, K 5.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 w pozycji  30 
opisany powyżej płyn.

9. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 7 Id 47: Czy Zamawiający miał na myśli produkt  leczniczy Voluven 
6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszonego w NaCl 0,9% 500ml?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
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10. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 7 Id 47: Czy Zamawiający miał na myśli produkt  leczniczy Voluven 
6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszonego w NaCl 0,9% 250ml?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

11. Pytanie:   Dot.  Pakietu  nr  13  ID  119:  Czy Zamawiający  dopuści  produkt  leczniczy  Kalii 
chloridum 0,15% + Natrii chloridum 0,9% 500ml x 10fl. (zawiera w 1000ml: 1,50g chlorku 
potasu  oraz  9g  chlorku  sodu.  Stężenie  potasu:  20mmol/l,  stężenie  sodu  154  mmol/l, 
stężenie chlorku 174 mmol/l. Osmolarność około 348 mOsmol/l, pH 4,5-7,0)?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji zaproponowanego 
produktu.

12. Pytanie:   Dot.  Pakietu  nr  13  ID  120:  Czy  Zamawiający  dopuści  produkt  leczniczy  Kalii 
chloridum 0,15% + Glucosum 5% 500ml x 10 fl. (1 ml roztworu zawiera 1,50 mg potasu 
chlorku  i  50  mg  glukozy.  Stężenie  potasu:  20mmol/l,  stężenie  chlorku  20  mmol/l. 
Osmolarność około 318 mOsmol/l, pH 3,5-6,0)?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji zaproponowanego 
produktu.

13. Pytanie:   Dot.  Pakietu  nr  13  ID  121,  122:  Czy Zamawiający  dopuści  produkt  leczniczy 
Paracetamol Kabi, 10 mg/ml? Roztwór jest izoosmotyczny, a jego pH wynosi od 5,0 do 7,0?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji zaproponowanego 
produktu.

14. Pytanie:   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: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

15. Pytanie:   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 ww przypadkach Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej  ceny 
i informacji pod pakietem.

14.03.2017 r. 

16. Pytanie:   Pakiet  nr  4,  poz.  18,  20,  24,  28,  29,  30,  31,  33:  Czy  Zamawiający  wymaga 
zaoferowania płynów infuzyjnych w bezpiecznych opakowaniach z płaskimi, jednakowymi 
portami?
Odpowiedź: Zamawiający  w  ww  poz.  dopuszcza  do  zaoferowania  płyny  infuzyjne 
w bezpiecznych opakowaniach z płaskimi, jednakowymi portami.

17. Pytanie:   Pakiet  nr  7,  poz.  47:  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  hydroksyetylowanej 
skrobii  w pełni  zbilansowanym  6%  roztworze  elektrolitów  buforowanym  octanami  i 
jabłczanami eliminującymi ryzyko zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej?
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Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  poz.  hydroksyetylowaną 
skrobię  w pełni  zbilansowaną  6%  roztworem  elektrolitów  buforowanym  octanami  i 
jabłczanami eliminującymi ryzyko zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej.
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