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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 207000 
euro na dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych 
stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości 
wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6 
 

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2014   Nr ogłoszenia – 2014/S 014-020288   z dnia 21.01.2014r              
 

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:   

1. Czy Zamawiający wymaga aby Midazolam w pakiecie 64 pozycja 1, w pakiecie 57 pozycja 5, w pakiecie 
57 pozycja 6 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości 
osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki 
czemu okres trwałości do użycia wynosi 5 lat?. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 43 pozycja 2 leku  Plofed 1% 20 ml x 5 

fiolek emulsja do wstrz.dożylnych?. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

3. Czy w pakiecie 14 pozycja 4 i 6  Zamawiający wymaga Ciprofloksacyny  inj. w formie gotowego 
roztworu do infuzji zgodnie z zapisem:  „W przypadku iniekcji, gdy podano nazwę leku powszechnie 
stosowaną, a lek występuje w kilku dawkach, aby uniknąć możliwych interakcji przy mieszaniu różnych 
dawek, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować leki nazwami produktu leczniczego pochodzącymi 
od jednego producenta”.  

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający wymaga. 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 44 pozycji 2 wody do przepłukiwań w 

butelce zakręcanej? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 pozycja 5 produktu leczniczego 
Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 w pozycjach 

9,10,11,13,14,21,24,26,29,30 opakowań KabiPac? 
Opakowanie KabiPac to butelka wolnostojąca, posiadająca dwa oddzielne korki poliizoprenowe, z 
oznakowanym zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie użytkowania. Większy służy do 
przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji. 
Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania w 
stosunku do innych opakowań. Po usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki 
samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo 
skażenia otoczenia, jeśli w opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez 
personel.  
Dzięki zastosowaniu polietylenu klasy medycznej i płaskiemu kształtowi butelka samoistnie opróżnia się 
w trakcie infuzji bez potrzeby dodatkowego napowietrzania. Opakowanie nie wchodzi w reakcje z 
dodawanymi do płynów lekami.  
Asortyment płynów infuzyjnych w opakowaniach KabiPac jest największą ofertą pod względem 
pojemności (100ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml) i różnorodności płynów w bezpiecznych opakowaniach, co 
umożliwia wdrożenie wymaganej terapii płynowej kompleksowo w bezpiecznych opakowaniach. 

Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
7.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 pozycja 17 produktu leczniczego 

Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze zbilansowanym elektrolitów (Na, 
K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) w opakowaniu worek freeflex 500ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
8.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 44 pozycji 22 NaCl 0,9% a 500ml  w 

butelce zakręcanej? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 pozycja 32 płynu wieloelektrolitowego 
zawierającego (Na, K, Ca, Mg, Cl) oraz octany i cytrynian?  
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
10.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 44 pozycja 33 sterylnego przyrządu Ekstra 

Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, 
posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką 
Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany 
filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi 
opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
11. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego 

Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego 
aminokwasy 45,0g, glukozę 130,0g, emulsję tłuszczową 68,0g, azot 7,2g i energię niebiałkową 1200 
kcal objętość 1920ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
12.  Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego 

Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego 
aminokwasy 57,0g, glukozę 162,0g, emulsję tłuszczową 85,0g, azot 9,0g i energię niebiałkową 1500 
kcal objętość 2400ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
13. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego 

Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 68,0g, 
glukozę 200,0g, emulsję tłuszczową 80,0g, azot 10,8g i energię niebiałkową 1600 kcal objętość 
2053ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
14. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego 

Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 85,0g, 
glukozę 250,0g, emulsję tłuszczową 100,0g, azot 13,5g i energię niebiałkową 2000 kcal objętość 
2566ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
15. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie INTRALIPID 10% 500 ml - 

1000 ml emulsji zawiera 100 g oleju sojowego oczyszczonego? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

16. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie INTRALIPID 20% 500 ml - 
1000 ml emulsji zawiera 200 g oleju sojowego oczyszczonego? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 15 diety Diben w opakowaniu 

EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa, 
stosowana w cukrzycy zawierająca białko mleka(w tym kazeina)(4,65g/100ml) tłuszcze(wysoka 
zawartość tłuszczów, MUFA)(olej słonecznikowy, olej szafranowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi 
EPA,DHA)(4,6g/100ml) o niskiej zawartości węglowodanów(skrobia, fruktoza) (9,25g/100ml) 
błonnik(wysoka zawartość)(dekstryny tapioki, celuloza mikrokrystaliczna) (1,5g/100ml) o osmolarności 
345 mosmol/l? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 16  diety Reconvan w opakowaniu 

EasyBag 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości na litry- dieta do żywienia dojelitowego 
bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa, dla krytycznie chorych zawierająca 
białko (wysoka zawartość białka, glutaminy i argininy): mleko (kaze¬ina, hydrolizat białka 
pszenicy)(5,5g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość EPA i DHA z oleju rybiego, 58% MCT): olej rybi 
(EPA, DHA), olej szafranowy, olej lniany, MCT(3,3g/100ml), węglowodany: maltodekstryny(12g/100ml) o 
osmolarności 270 mosmol/l? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 17 diety Fresubin Energy, w 

opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), 
bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i serwatka)(5,6g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej 
słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny) 
(18,8g/100ml) o osmolarności 330 mosmol/l? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 18 diety Survimed OPD w 

opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 
kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania 
zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), 
tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafra¬nowy, olej rybi (EPA, 
DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), 
błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 



21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 19 diety Survimed OPD w 
opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 
kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania 
zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), 
tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafra¬nowy, olej rybi (EPA, 
DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), 
błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 20 diety Fresubin Original Fibre w 

opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), 
bogatoresztkowa o wysokiej zawartości błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 
g/100ml), zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej 
słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (3,4g/100ml), 
węglowodany(maltodekstryny)(13,8g/100ml) o osmolarności 285 mosmol/l? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 21 diety Supportan w opakowaniu 

EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa, 
bogatoresztkowa, stosowana w chorobie nowotworowej zawierająca białko (wysoka zawartość): mleko 
(kazeina, hydrolizat serwatki)(10,0g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość, bogaty w EPA z oleju rybiego): 
olej sza¬franowy, olej słonecznikowy, olej rybi (EPA,DHA), MCT(6,7g/100ml), węglowodany (niska 
zawartość): maltodekstryny, cukier trzcinowy(12,4g/100ml), błonnik: inulina (prebiotyk), dekstryny 
pszenicy(1,2g/100ml) o osmolarności 340 mOsm/l? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 45 pozycji 26, diety cząstkowej w proszku 

Fresubin Protein Powder, będącą źródłem białka, o neutralnym smaku w opakowaniu jednostkowym po 
300 g po odpowiednim przeliczeniu na gramy i zaokrągleniu do pełnych opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
25. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 pozycji 28 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego 

SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 25,0g z tauryną, 4g azotu, glukozę z 
elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 19g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% 
oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 63g o energii pozabiałkowej 450 kcal, pojemności 
493ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
26. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 pozycji 29 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego 

SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 25,0g z tauryną, 4g azotu, glukozę z 
elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 19g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% 
oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 63g o energii pozabiałkowej 450 kcal, pojemności 
493ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 45 pozycji 30   witamin rozpuszczalnych w 

wodzie(Soluvit N) i tłuszczach(Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Podczas przygotowania 
mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik 
liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w 
wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny 
rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%. Proponowane przez nas preparaty, pomimo że są 
konfekcjonowane osobno stanowią równoważnik preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i 
tłuszczach a ich przygotowanie jest łatwe i nieskomplikowane. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
28. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 pozycji 31 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego 

AMINOVEN INFANT 10%, roztwór do infuzji 100 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

29. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu 45 pozycji 10-12,23-25,27, co pozwoli na 
przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie 
niższej cenowo oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
30. Czy Zamawiający w Pakiecie 77 pozycji 2 oraz 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego 

Paracetamol w opakowaniu fiolka? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

31. Grupa 69 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści piankę oczyszczającą zawierająca w składzie m.in. triklosan 
oraz dimetikon zamiast kreatyny spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
32. Grupa 69 poz. 2 Proszę o wydzielenie w/w pozycji w celu złożenia konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: 
33. Grupa 70 poz. 3-5 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



34. Grupa 70 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 8 bądź 16 warstwowe spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
35. Grupa 70 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 8 bądź 16 warstwowe po 10 szt z 

przeliczeniem ilości oczekiwanych przez Zamawiającego?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

36. Grupa 70 poz 10,11 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

37. Grupa 70 poz. 15-17 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe  pakowane pojedynczo z przeliczeniem 
zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
38. Grupa 70 poz.18 Czy Zamawiający dopuści opatrunek z parafiną z siatki bawełnianej nasączony 

bakteriobójczą chlorheksydyną, w przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli pozycje 
i utworzy z niej odrębne zadanie?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
39. Grupa 70 poz 19 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
40. Grupa 70 poz.20 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x20cm lub 15x20cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
41. Grupa 70 poz.32-34 Czy Zamawiający dopuści opatrunek siatkowy zawierający 79% poliamidu i 

21%elastanu?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

42. Grupa 70 poz.35,42 Czy Zamawiający dopuści przylepce pokryte klejem akrylowym spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
43. Grupa 70 poz.42 Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
44. Grupa 70 poz.43 Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrożelowy nieprzylepny w rozmiarze 12 x 

12cm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek hydrożelowy nieprzylepny w rozmiarze 12 x 12cm. 

45. Grupa 70 poz.44 Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrożelowy nieprzylepny w rozmiarze 6 x 12cm 
lub 10 x 12cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek hydrożelowy nieprzylepny w rozmiarze 10 x 12cm. 
46. Grupa 70 poz 45-47 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
47. Czy w trosce o uzyskanie jak najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający dopuści w Grupie 68 

paski do pomiaru glukozy, które mogą być stosowane u pacjentów z niedokrwistością i dializowanych 
(HCT od 20%), oraz do wykonywania pomiarów we krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej, ale nie są 
przeznaczone do stosowania u noworodków? Pozwoli to Zamawiającemu na znaczne zwiększenie 
konkurencyjności asortymentowej? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
48. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe umożliwiały automatyczne wykrywanie zbyt 

małej ilości krwi wprowadzonej do paska przez glukometr wraz z odpowiednim komunikatem na 
wyświetlaczu glukometru, co zabezpiecza personel medyczny przed otrzymaniem zaniżonego wyniku 
wskutek niedoszacowania stężenia glukozy? Wielu dostawców glukometrów obecnych na rynku polskim 
oferuje takie rozwiązanie.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 
49. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów nie potrzebowały kalibracji 

za pomocą aż trzema stężeniami płynów kontrolnych przynajmniej raz na tydzień (większość 
glukometrów wymaga kalibracji dwoma płynami), gdyż konieczność tak częstej kalibracji może 
świadczyć o niskiej jakości wykonania glukometru i jego tendencji do łatwego rozkalibrowania, a także 
oznacza znaczne zwiększenie liczby pasków zużywanych rutynowo na samo badanie kontrolne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
50. Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca zaoferował paski testowe do glukometru wpisane na listę 

refundacyjną NFZ  – gdyż zgodnie z literą ustawy Prawo farmaceutyczne tylko obrót produktami 
refundowanymi nakłada na wykonawcę ustawowy obowiązek zapewnienia ciągłości dostaw produktów, 
a także żeby okres stabilności pasków po otwarciu fiolki wynosił minimum 4 miesiące? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

51. §2 ust.2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez  
wykreślenie zdania: „ oraz ewentualne miejsce wykonania zamówienia. W przypadku braku 
wskazania ……..”(do końca) ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Miejscem wykonania zamówienia jest na pewno 
SPZOZ w Sokółce 16-100 Sokółka ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40. 



52. §2 ust.3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez  
wykreślenie zdania: „Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy ….. dokona lekarz 
nadzorujący”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

53. §2 ust. 4 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez  
dodanie na zakończenie   sformułowania: „w części przenoszącej wartość zastrzeżonych kar 
umownych” ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
54. §2 ust. 5 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez 

dopisanie po słowach „z realizacją zamówienia”, sformułowania  „licząc od umownego terminu 
dostawy”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

55. §3 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez 
wskazanie 30 dniowego terminu zapłaty (w miejsce 60 dni)? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

56. §5 ust. 4 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez 
dopisanie po słowach „Zamawiający może”, sformułowania  „po bezskutecznym upływie dodatkowo 
wyznaczonego Wykonawcy terminu do rozpatrzenia reklamacji”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

57. §5 ust. 5 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez: (a) 
dodanie po słowie „stwierdzone” sformułowania „przez obie Strony umowy”, (b) zastąpienie 
sformułowania „u Zamawiającego”, sformułowaniem  „w  dostawie”, (c) wykreślenie zdania 
„Podstawą rozpatrzenia reklamacji ilościowej jest protokół odbiorczy …… towaru”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

58. §5 ust. 6 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez   
dodanie po słowie „Wykonawca”   sformułowania: „o ile uzna zasadność zgłoszonej reklamacji”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

59. §6 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez  
dodanie na zakończenie   sformułowania: „oraz postanowieniami niniejszej umowy, w tym ust.2 
poniżej” ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

60. §6 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez: 
dodanie zapisu w brzmieniu „Zmiany cen dotyczące stawki VAT i cen urzędowych następują z 
dniem wejścia w życie przepisów powszechnie obowiązujących.” ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   
61. §6 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez:  

zastąpienie sformułowania „pisemny aneks do umowy”, sformułowaniem  „informację na temat 
zmiany wraz z kopią przepisu dotyczącego danej zmiany. Strony w takich przypadkach nie są 
obowiązane do zawierania pisemnych aneksów do umowy”  ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

62. §6 ust. 4 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego postanowienia? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

63. § 7 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu  poprzez dodanie 
sformułowania: „ Zamawiający  oświadcza, że zmniejszenie realizacji zamówienia nie będzie 
większe niż 30% w stosunku do wartości/ ilości przedmiotu niniejszej umowy”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

64. § 8 ust.1  Umowy  –czy Zamawiający wyrazi zgodę na: (a) obniżenie  wysokości kary umownej do 
5% (w miejsce 10%) , (b) dodanie po słowach „przez Wykonawcę od umowy”   sformułowania: „z 
powodów leżących wyłączenie po stronie Wykonawcy” ? 

 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

65. § 9 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie 
sformułowania: „Zgody takiej Zamawiający, ani podmiot tworzący (organ założycielski), o których 
mowa w zdaniu poprzednim nie mogą bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych 
ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi 
spełniać warunki wskazane tą ustawą.”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

66. §10 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez: 
zastąpienie sformułowania „dwukrotnego”, sformułowaniem  „trzykrotnego”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

67. §11 ust. 7 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez  (a) 
dodanie po słowach „wartość umowy”   sformułowania: „ z zastrzeżeniem jednak  postanowień 



niniejszej umowy, w tym§6  ust.2 powyżej” (b) wykreślenie zdania „i nie mogą być niekorzystne dla 
Zamawiającego” ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

68. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 53 leku Ibandronian sodu inj. 
3mg/3ml w postaci ampułek? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
69. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 18 poz. 35 – 39 – insulin – w 

postaci wstrzykiwaczy jednorazowych SoloSTAR? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

70. Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu 32 poz 21 był preparat Makrogol 74 g x 50 saszetek (4 litry 
PEG - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii 
Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem 
wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego 
wykrywania raka jelita grubego (http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie)? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 
 
Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert     

    Zatwierdził: 

                    Dyrektora SPZOZ w Sokółce 

                             Jerzy Kułakowski 


