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  Konstancin-Jeziorna, dn. 13.03.2019 r.  

 

Do zainteresowanych 
 

Zawiadomienie 

 

Dot. postępowania przetargowego na „Dostawę leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej 
Rehabilitacji Sp. z o. o. w Konstancinie” (nr referencyjny sprawy: A/F/1/2019). 

W postępowaniu przetargowym na dostawę wyrobów medycznych dla potrzeb 
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. nr ref. sprawy A/F/1/2019, wpłynęły zapytania.  
W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 pkt 1, ust 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz 1579 ze zm.) 
informuje, że: 
 
Pytanie nr 1 

Do §2 ust.1 pkt a) i b) projektu umowy. Prosimy o ujednolicenie zapisu poprzez zmianę, że wszystkie 
zamówienia będą realizowane w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia. 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 2 

Do §2 ust.5 projektu umowy. Prosimy o modyfikację zapisu poprzez nadanie mu 
brzmienia:"...Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu leków  w terminie 14 dni od daty 
dostawy pod warunkiem oświadczenia wykwalifikowanego farmaceuty o zachowaniu wymaganych 
warunków przechowywania leków". 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 3 

Do treści §6 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z 
bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania 
zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-
miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem 
farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i 
dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności 
przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §6 projektu umowy następującej treści: "..., 
dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach 
i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego." 
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w punkcie §8 ust.1 pkt 1) poprzez zapis o 
ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ 
części przedmiotu umowy?  
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. 



 

 

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. NIP: 123-09-30-105  
Siedziba Główna: Nr  KRS: 0000008796 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy 
ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Tel. (22) 703 00 00, 756 32 60, Fax: (22) 756 30 81 Wysokość Kapitału Zakładowego: 3 124 500,00 zł 
www.ckr.pl Nr konta: Alior Bank S.A. 43 2490 0005 0000 4530 1204 6999 

Pytanie nr 5 

Do §8 ust.1 pkt 2) projektu umowy. Prosimy o ujednolicenie zapisu o karze za opóźnienie w dostawie 
poprzez zapis, że kara będzie liczona w wysokości 0,1% od wartości brutto niedostarczonej części 
zamówienia za każdą godzinę opóźnienia? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 6 
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? 
Odpowiedz: Przedsiębiorstwo Zamawiającego nie jest niewypłacalne ani zagrożone 

niewypłacalnością. 
 
Pytanie nr 7 
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.). 
Odpowiedz: Zamawiający nie widzi konieczności zabezpieczenia prawidłowego wykonania 

umowy w sposób określony w zapytaniu. Nie istnieją przesłanki ekonomiczne, faktyczne i 

prawne uzasadniające konieczność ustanowienia takiego zabezpieczenia. Zapisy umowy w 

sposób należyty i ekwiwalenty zabezpieczają interesy obu stron.  Aktualna kondycja finansowa 

firmy i rezerwy finansowe nie dają podstaw do konieczności skorzystania z instytucji 

restrukturyzacji lub upadłości. 
 
Pytanie nr 8 
Pakiet 16: Poz. 1-4: 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek dwuczęściowych posiadających mleczny tłok, 
czarną skalę idealnie kontrastującą oraz skalę odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki (bez 
jej rozszerzenia) co pozwala na precyzyjne dawkowanie leku, z nadrukowanym na cylindrze logo 
producenta oraz nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym,. Pragniemy podkreślić, iż zapisy 
Polskiej Normy PN-EN ISO 7886-1 dotyczącej jałowych strzykawek iniekcyjnych do jednorazowego 
użytku nie nakazują, a jedynie zezwalają na stosowanie opisanych w siwz rozwiązań czyli 
rozszerzonej skali czy tłoka w kolorze kontrastującym, gdyż stosowanie w/w rozwiązań nie ma 
żadnych przesłanek klinicznych. 
Odpowiedz: Wyrażam zgodę. 
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Pytanie nr 8 
Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie handlowe w formularzu cenowym z 
odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. W przypadku odpowiedzi odmownej, 
prosimy o możliwość podania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do czterech 
miejsc po przecinku. Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z 
dokładnością do trzech, a nawet czterech m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena 
jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną. 
Odpowiedz: Proszę o podanie cen jednostkowych za sztukę z dokładnością do czterech miesjc 

po przecinku. 
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek trzyczęściowych posiadających biały tłok  
i przeźroczysty cylinder ze skalą: co 0,1ml dla poj. 2ml, co 0,2ml dla poj. 5ml, co 0,5ml dla poj. 10ml i 
co 1ml dla poj.20ml, z nadrukowaną na cylindrze nazwą nazwą importera/dystrybutora oraz nazwą 
producenta nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym, opakowanych w op. folia/papier, 
sterylizowanych tlenkiem etylenu. 
Odpowiedz: Wyrażam zgodę. 
 

Pytanie nr 10 

Poz.5: 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek poj. 20ml z nadrukowanym na cylindrze logo 
producenta oraz nazwą producenta nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym, spełniających 
pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedz: Wyrażam zgodę. 
 

Pytanie nr 11 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek poj.20ml z nadrukowaną na cylindrze nazwą 
importera/dystrybutora oraz nazwą producenta nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym, 
spełniających pozostałe wymogi swiz. 
Odpowiedz: Wyrażam zgodę. 
 

Pytanie nr 12 

Poz.7: 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek 50ml(60ml) do pomp infuzyjnych z końcówką luer 
lock wyposażonych w jednostronną skalę pomiarową. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych 
przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  powyższych rozwiązań. 
Norma PN-EN ISO 7886-2  dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych zezwala, ale nie wymaga 
stosowania dwustronnej skali na strzykawkach  przeznaczonych do pomp infuzyjnych.  
Odpowiedz: Wyrażam zgodę. 

 

Pytanie nr 13 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowani strzykawek bez czterostronnego podcięcia na tłoku. Pragniemy 
podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  
powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2  dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych 
zezwala, ale nie wymaga stosowania podcięcia na tłoku w strzykawkach  przeznaczonych do pomp 
infuzyjnych. 
Odpowiedz: Wyrażam zgodę. 
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Pytanie nr 14 

Poz.8: 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki 100ml z jednostronną czytelną skalą pomiarową. 
Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie  
w strzykawkach  powyższych rozwiązań.  
Odpowiedz: Wyrażam zgodę. 
 

Pytanie nr 15 

Poz.12:  

W związku z określeniem zapotrzebowania  na „10 opakowań” żelu, prosimy o sprecyzowanie czy 
Zamawiający oczekuje zaoferowania żelu pakowanego w 25szt aplikatorów w opakowaniu zbiorczym? 
Odpowiedz: Tak, zamawiający oczekuje żelu pak. a 25 szt w opakowaniu. 
 

Pytanie nr 16 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania 
posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są 
substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując 
objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny? 
Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza żelu do cewnikowania zawierającego w swoim 

składzie szkodliwych, mutagennych i alergicznych składników. 

Pytanie nr 17 
Poz.14: 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania jako rozwiązania równoważnego kaniul 
dożylnych o następujących parametrach: 

Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych dla dorosłych z metalowym zabezpieczeniem ostrza igły 
po wyjęciu kaniuli, wykonanej z poliuretanu, sterylnej, z portem bocznym  bez samodomykacza 
posiadającym mechanizm ograniczający przypadkowe otwarcie koreczka po obrocie o 180°, kaniula 
zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegającym wypływowi krwi  w momencie wkłucia;  
sterylizacja  tlenkiem etylenu zgodna z zapisami normy EN-ISO 10555-5 i metodą sterylizacji 
mandrynów oraz koreczków (pragniemy zauważyć, iż w poz. 2 i 3 nie określono metody sterylizacji. 
Według naszej wiedzy nie istnieją koreczki oraz mandryny sterylizowane radiacyjnie. Wobec 
powyższego utrzymanie wymogu sterylizacji radiacyjnej w poz. 1 jest ograniczeniem konkurencji i nie 
ma uzasadnienia merytorycznego, bo kaniule sterylizowane radiacyjnie miałyby być zamykane 
mandrynami sterylizowanymi tlenkiem etylenu); posiadająca min. 4 wtopione paski radiocieniujące 
wystarczające do zdiagnozowania położenia cewnika, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana 
informacja   rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na 
kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, produkt bezlateksowy  oznaczony 
fabrycznie na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym, opakowanie typu blister - pack , 
dostępna w rozmiarach: 
22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min;  
20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min;  
20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min; 
18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min;  
18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min; 
17G dł. 45mm. - przepływ 128ml/min;  
16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min; 
14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min. 
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 18 

Poz.15: 

Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie handlowe koreczków (np. 100szt) z 
odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Nadmieniamy, iż wielkość opakowania 
zbiorczego nie wpływa na walory użytkowe produktu. 
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 19 

Poz.17:  

Prosimy o dopuszczenie zaoferowani cewników foley wykonanych z lateksu pokrytych jednostronnie 
silikonem, spełniających pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 20 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley wykonanych z lateksu pokrytych jednostronnie 
silikonem, w opakowaniach folia-folia. 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 21 

Poz.30: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 01+/- 0,02, o obniżonym 
poziomie AQL =1.0.  
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 22 
Poz.34: 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worka z drenem długości min. 90cm, spełniającego pozostałe 
wymogi siwz. 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 23 

Prosimy o sprecyzowanie czy worki mają być wyposażone w port do pobierania próbek moczu  
z przeźroczystym okienkiem podglądu procesu? 
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 24 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy:  
Czy Zamawiający zmieni w zakresie zadania 9 określony w par. 2.1a. termin dostaw z 6 godzin na 24 
godziny, jak w punkcie 2.1.b?  Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w 
praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot 
zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W 
konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co 
wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte 
wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające 
się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości 
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zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający 
przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie 
mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób 
nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany 
opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”. Należy zauważyć, że złożenie zamówienia po godzinie 
12.00 powoduje, że termin dostawy wynosi 24 godziny (a nawet więcej dla zamówień składanych 
przed dniami wolnymi); można zatem przyjąć, że Zamawiający może wyznaczyć taki termin dla 
wszystkich dostaw, skoro jedynym wyróżnikiem dla terminów dostaw jest godzina złożenia 
zamówienia (a nie np. fakt zamawiania leków ratujących życie).  
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę tylko dla Pak. 9. 

Pytanie nr 25 
Czy Zamawiający w par. 2.2. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie 
z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) 
zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego 
doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie 
telefonicznej. 

Odpowiedz: Zamawiający usunie zapis o możliwości składania zamówień w postaci 

telefonicznej. 

Pytanie nr 26 
Zamawiający wykreśli zapis par. 2.5? Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest użyczenie 
leków, ich najem, ani sprzedaż na próbę. Własność towaru przechodzi na nabywcę z chwilą jego 
wydania. Zapis o możliwości zwrotu zamówionych i przyjętych produktów jest rażąco sprzeczny  
z naturą stosunku prawnego łączącego strony, a także, z uwagi na przedmiot dostaw (leki) naraża 
Wykonawcę na rażącą stratę, gdyż produkty te nie będą nadawać się do dalszej odsprzedaży.  
Odpowiedz: Zamawiający uwzględni w projekcie umowy zapis - „Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zwrotu leków w terminie 14 dni od daty dostawy pod warunkiem oświadczenia 

wykwalifikowanego farmaceuty o zachowaniu wymaganych warunków przechowywania 

leków”. 
 
Pytanie nr 27 
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.6? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one 
są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu 
zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. 
Wykonawca nie może zobowiązać się do dostaw innych leków, a ponieważ ewentualna odmowa 
podlega raportowaniu, zatem nie może wyrazić zgody na blankietowe zobowiązanie sprzedaży 
wszystkich posiadanych leków na podstawie tej umowy. 
Odpowiedz: Zamawiający usunie zapis par. 2.6 

Pytanie nr 28 
Wykonawca wnosi o dopisanie w par. 2.7, że zasada tam wskazana nie dotyczy zakupów 
dokonywanych na podstawie par. 2.6.  
Odpowiedz: Zamawiający usunie zapis par. 2.6, nie ma podstaw do dopisania zmian w par. 2.7. 
 
Pytanie nr 29 
Czy Zamawiający w par. 5.3 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona 
reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki 
bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) 
dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe. 
Odpowiedz: Zamawiający wydłuży czas reklamacji do 7 dni. 
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Pytanie nr 30 
Czy Zamawiający w par. 8.1.2 zamiast za godzinę opóźnienia naliczać będzie karę umowną za dzień 
opóźnienia? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.  
Odpowiedz: Kara jest adekwatna do potencjalnych negatywnych skutków opóźnienia w 

dostawie.  

Pytanie nr 31 
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określonej w par. 8.1.3 z 2% do wartości 
max. 0,5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.  
Odpowiedz: Kara jest adekwatna do naruszenia.  

Pytanie nr 32 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 9 poz. 1 leku w opakowaniu x 20 tabl., 
wraz z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?   
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 33 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 9 poz. 58 leku w opakowaniu x 5 amp., 
wraz z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań? Wskazane konfekcjonowanie nie występuje już 
w sprzedaży na polskim rynku.  
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 34 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, w jakim trybie prowadzone jest przedmiotowe postępowanie i czy 
zastosowanie do niego mają przepisy Ustawy PZP, czy Kodeksu Cywilnego.  Wzmianka na stronie 1 
stanowi, że postępowanie prowadzone jest w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z 
treścią rozdziału  IX pkt. 14 SIWZ Zamawiający NIE podlega pod rygor Ustawy PZP.  
Odpowiedz: Postępowanie jest prowadzone zbieżnie z zasadami zamówienia publicznego, 

jednak ze względu na fakt, iż Centrum nie jest podmiotem podlegającym pod rygor ustawy, tryb 

ten służy wyłącznie do wyboru najkorzystniejszego oferenta.  
 
Pytanie nr 35 

Należy zatem zauważyć, że zapisy SIWZ zawierają wykluczające się informacje. W przypadku 
stosowania PZP Zamawiający winien skorygować SIWZ, przede wszystkim poprzez wprowadzenie 
obowiązku użycia platformy elektronicznej do komunikacji oraz wskazanie wadium. W takim wypadku 
oferta nie może zostać złożona w formie papierowej.  W przypadku prowadzenia postepowania na 
podstawie Kodeksu Cywilnego istnieje brak podstaw do stosowania formularza JEDZ, gdyż zawarte 
tam zapisy odnoszą się bezpośrednio do prawa unijnego i krajowego dotyczącego zamówień 
publicznych (a nie prywatnych, prowadzonych na podstawie KC). W takim wypadku prosimy również 
określić czy wadium winno być wymagane, a jeśli tak to w jakich kwotach.  

Odpowiedz: W przypadku prowadzonego postępowania realizowanego zgodnie z KC, nie ma 

przepisu wykluczającego stosowanie JEDZ. Wadium w postępowaniu nie jest wymagane. SIWZ 

pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 36 
Czy Zamawiający wymaga aby cefazolin pakiet 4 pozycja 6 zgodnie z ChPL produktu leczniczego 
posiadał rejestrację do przechowywania w temperaturze także powyżej 25 stopni Celsjusza? 
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 37 
Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 7 wymaga, aby cefuroxime 1,5 g pakowany był w fiolki o 
pojemności do 30 ml? 
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 38 
Czy w pakiecie 4 pozycja 7 Zamawiający wymaga, aby cefuroksym występujący w kilku dawkach i 
postaciach pochodził od   jednego producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta przed 
możliwymi interakcjami występującymi przy przechodzeniu na inne dawki? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga. 

Pytanie nr 39 
Czy Zamawiający wymaga aby  cefuroksym w pakiecie 4 pozycja 7 posiadał wszystkie drogi podania 
domięśniowo, dożylnie i do infuzji zgodnie z chpl produktu? 
Odpowiedz: Zamawiający wymaga. 

Pytanie nr 40 
Czy zamawiający wymaga aby bupivacainum spinal  w pakiecie 8 pozycja 2 była roztworem 
hiperbarycznym? 
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 41 
Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 8 pozycja nr 1 roztwór Bupivacainum hydrochloricum  
0,5% miał zarejestrowaną możliwość rozcieńczania w roztworze 5% glukozy? 
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 42 
Czy w pakiecie 3 pozycja 15 i 16 Zamawiający wymaga, aby ciprofloksacyna  występująca w kilku 
dawkach i postaciach pochodziła od jednego producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta 
przed możliwymi interakcjami występującymi przy przechodzeniu na inne dawki? 
Odpowiedz: Zamawiający wymaga. 

Pytanie nr 43 
Czy Zamawiający wymaga aby  ciprofloksacyna w pakiecie  3 pozycja 15 i 16  była w postaci 
monowodzianu? 
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 44 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 2 pozycji nr 7 aby zaoferowany Fentanyl mógł być podawany 
domięśniowo, dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo? 
Odpowiedz: Zamawiający wymaga. 

Pytanie nr 45 
Czy Zamawiający w pakiecie 1  poz. 179 Kalium chloratum 15% LZ, 0,15 g/1ml, inj., 20 amp.a  20ml 
dopuszcza zaproponowanie leku w postaci 20ml fiolek? 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 46 

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 179 wymaga aby Kalium Chloratum 15% 20 ml zachowywało 
trwałość do 24 godzin po pobraniu pierwszej dawki koncentratu z fiolki ?” 
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 47 
Czy Zamawiający wymaga aby midazolam w pakiecie 2 pozycja 10 i 9 posiadał w swoim składzie 
edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem 
się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu? 
Odpowiedz: Zamawiający  z zapisami SIWZ. 

Pytanie nr 48 
Czy Zamawiający  wymaga, aby w pakiecie 2 pozycja 10 i 9 midazolam miał zarejestrowaną 
możliwość mieszania w jednej strzykawce z produktem Morphini Sulfas WZF? 
Odpowiedz: Zamawiający wymaga. 

Pytanie nr 49 
Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 8  i 10 pozycja 7 i 23 propofol po rozcieńczeniu wykazywał 
stabilność przez 12 godzin w temperaturze do 25 stopni Celsjusza? 
Odpowiedz: Zamawiający  z zapisami SIWZ. 

Pytanie nr 50 
Czy Zamawiający wymaga aby produkt w pakiecie… pozycja… posiadał wymóg wskazania w celu 
wywołania uspokojenia z zachowaniem świadomości u pacjentów poddawanym zabiegom 
diagnostycznym i chirurgicznym w monoterapii  lub w skojarzeniu ze znieczuleniem miejscowym lub 
regionalnym, u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca? 
Odpowiedz: Zamawiający  z zapisami SIWZ. 

Pytanie nr 51 
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPl produktu, Poltram w pakiecie 4 pozycja 48 i 46 można 
było mieszać w jednej strzykawce z produktem Pyralgina inj., przed podaniem pacjentowi? 
Odpowiedz: Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie nr 51 
Czy wyrażają Państwo zgodę na przeliczenie liczby opakowań do pełnego opakowania w górę w 
poniższych pozycjach, według nazwy handlowej? 

Pakiet 1, Pozycja 111 opakowanie po 60 tab- 2 op. 
Odpowiedz:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 52 
Pozycja 179 opakowanie po 50 amp -1 op. 
Odpowiedz:  Zamawiający nie wyraża zgody,  podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 53 
Pozycja 265 opakowane po 100 tabl -70 op. 
Odpowiedz:  Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 54 
Pozycja 321 po 16 tabl 10 op? 
Odpowiedz:  Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 55 
Czy wrażają Państwo zgodę na wycenę leków w poniższych pozycjach po 50 tabl?  
Pakiet 1, Pozycja 123-10 op 
Odpowiedz:  Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie nr 56 
Pozycja 127-10 op 
Odpowiedz:  Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 57 
Pozycja 129- 10 op 
Odpowiedz:  Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 58 
Czy w pakiecie nr 1 w pozycji 252 wyrażają Państwo zgodę na zaoferowanie Nystatyny 28 ml (jedyna 
dostępna) w ilości 6 op? 
Odpowiedz:  Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 59 
Czy wyrażają Państwo zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 pozycji nr 57 Lubragel 1 amp 11ml* 25 
amp w celu zaoferowania lepszych warunków cenowych? 
Odpowiedz:  Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 60 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr. zawierającego w swoim składzie 250 mg. 
probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce? 
Odpowiedz: Nie wyrażamy zgody gdyż oferowany produkt nie jest produktem leczniczym. 
 
Pytanie nr 61 
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 337 w przedmiotowym 
postępowaniu: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu TribioDr. zawierającego kombinację trzech 
szczepów bakterii: Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, 
Bifidobacterium lactis w kapsułce o łącznej ilości 1,6 mld CFU? 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probiotyku niewymagającego przechowywania w lodówce? 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, którego dobowa dawka nie przekracza 2 
kapsułek? 
Odpowiedz: Zamawiający oczekuje zaoferowania probiotyków będących produktem 

leczniczym. 

Pytanie nr 62 
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem 
medycznym refundowanym, gdyż paski takie przechodzą na terenie RP okresową weryfikację na 
szczeblu urzędowym pod kątem prawidłowości informacji zawartych w instrukcjach obsługi i na 
oznakowaniach oraz aktualności posiadanych certyfikatów (paski nierefundowane nie przechodzą 
takiej weryfikacji)?  
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 63 
Czy Zamawiający wymaga, aby oferentem w Pakiecie nr 14 była hurtownia farmaceutyczna, co 
zapewni transport i dostawy pasków testowych do siedziby Zamawiającego w warunkach 
odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności – jest to szczególnie ważne w okresie 
zimowym, przy bardzo niskich temperaturach, w których paski mogą ulec inaktywacji? 
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 64 
Prosimy o informację w jakim celu Zamawiający zawęża zakres temperatury wykonywania pomiaru do 
40°C oraz zakres pomiarowy samego glukometru do 800 mg/dl, skoro sprzęt o odpowiednich 
szerszych zakresach wykonuje dokładnie takie same pomiary również w zakresie podanym przez 
Zamawiającego? Jednocześnie wnioskujemy o usunięcie z opisu przedmiotu zamówienia opisów 
ograniczających i zawężających możliwy do zaoferowania zakres pomiaru i zakres temperatury jego 
wykonywania. 
Odpowiedz: Wyrażam zgodę na zaoferowanie glukometru o szerszym zakresie pomiarowym z 

zachowaniem wymaganej dokładności pomiaru. 
 
Pytanie nr 65 
W związku z faktem, że Zamawiający nie posiada w swojej strukturze oddziału neonatologicznego, 
zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści paski testowe ze standardowym zakresem 
hematokrytu, wynoszącym 20-60%; zakres taki obejmuje wszystkie grupy pacjentów poza 
noworodkami? W przypadku odmowy prosimy o uzasadnienie merytoryczne. 
Odpowiedz: Nie wyrażam zgody. Wysoki hemokryt występuje u ludzi dorosłych z 

nadkrwistością. Wartości przekraczające normę obserwuje się również u osób przewlekle 

palących papierosy. Groźnym powikłaniem nadkrwistości jest udar mózgu. 
 
Pytanie nr 66 
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 337 w przedmiotowym 
postępowaniu: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury 
bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus 
rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps;? Produkt 
jest przeznaczony do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowany w 
opakowaniach x 60 kaps. (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i 
zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 
Odpowiedz: Nie wyrażam zgody, gdyż oferowane produkty nie są produktem leczniczym. 
 
Pytanie nr 67 
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 jest przeznaczony do stosowania u 
noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych; konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 
kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia 
uzyskanego wyniku w górę). 
Odpowiedz: Nie wyrażam zgody, gdyż oferowane produkty nie są produktem leczniczym. 
 
Pytanie nr 68 
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1 poz. 148 i 313 w przedmiotowym 
postępowaniu: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 148 glukozy 75g. o smaku 
cytrynowym, będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego 
do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Oferowany preparat, ze względu 
na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu. 
Odpowiedz: Nie wyrażam zgody, Glukoza 1 WW saszetki na służą do oznaczania krzywej 

cukrowej. 
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Pytanie nr 69 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 148 glukozy 75 g. będącej 
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania 
dietetycznego w celu wykonania testu krzywej cukrowej? 
Odpowiedz: Nie wyrażam zgody. 
 
Pytanie nr 70 
Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy produktu będącej 
zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, zamawiający w pakiecie 1 poz. 313 
dopuści Zino Dr. A, konfekcjonowane w opakowaniu 250 g? 
Odpowiedz: Wyrażam zgodę. 
 
Pytanie nr 71 
Dotyczy pakietu 16 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie następujących  pozycji do oddzielnego pakietu: 12, 
16, 17,18, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 
Zamawiający w wyżej wymienionych pozycjach opisał bardzo dobrej jakości sprzęt medyczny, 
który zapewne ze względu na specyfikę prowadzonej działalności jest dla Zamawiającego 
niezbędny. Niestety są to jednocześnie produkty, do których większość dystrybutorów sprzętu 
medycznego ma z różnych względów ograniczony dostęp. Aby więc Zamawiający mógł otrzymać 
sprzęt medyczny na jakim chciałby pracować a jednocześnie aby stworzyć możliwość złożenia 
oferty na pakiet nr 16 większej liczbie oferentów, zasadne wydaje się wydzielenie o które prosimy. 
Większa liczba ofert w pakiecie nr 16 daje Zamawiającemu znaczenie większe szanse na 
uzyskanie lepszych cen, co w obecnej sytuacji ekonomicznej służy zdrowa jest niezwykle istotne. 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 72 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 w pozycji 19  preparatu PlasmaLyte, 
zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 
mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 
mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l.  Produkt opakowany jest w  worek Viaflo. 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 73 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 w poz. 10  preparatu Mannitol o 

stężeniu15% w opakowaniu typu worek, ponieważ:  
Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie co Mannitol 20% 

 
Mannitol w postaci 15% roztworu jest produktem o stężeniu mniejszym od stężenia nasycenia, co 
pozwala do minimum ograniczyć ryzyko występowania krystalizacji oraz związanej z tym procesem 
konieczności ponownego rozpuszczania kryształów spotykanej w praktyce klinicznej. Roztwór 
zawierający 15%  mannitolu nie będzie zawierał kryształów (w roztworze będzie obecny mannitol 
całkowicie rozpuszczony w wodzie), kiedy temperatura produktu wyniesie powyżej 16-17°C. 
Maniitol 15% zwieksza bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejsza ryzyko krystalizacji, pozwala 
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, oraz zapewnia łatwość 
zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka. 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 74 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek zapobiegający infekcjom bakteryjnym. 
Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do 
środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni 
opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów 
często występujących w ranie takich jak: Staphylococcusaureus, Streptococcusspecies, Escherichia 
coli, Pseudomonasaeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA 
(oporny na metycylinęStaphylococcusaureus) i VRE.  
Pozycja 1- opatrunek chirurgiczny rozmiar 8cm x 10cm  
Pozycja 2- opatrunek chirurgiczny rozmiar 8cm x 10cm  
Pozycja 3- opatrunek chirurgiczny rozmiar 8cm x 15cm  
Pozycja 4- opatrunek chirurgiczny rozmiar 10cm x 20cm  
Pozycja 6- opatrunek chirurgiczny rozmiar 10cm x 25cm  
Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona 
przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również 
stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu 
zainfekowanych ran. 
Odpowiedz: Nie wyrażam zgody. 

 
 

Pytanie nr 75 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-5 z Pakietu nr 15 i stworzy osobny pakiet? 
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 
przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 
Odpowiedz: Nie wyrażam zgody. 
 
 
Pytanie nr 76 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 17, 18, 21 z zadania 16 i stworzy osobny 
pakiet. 
Pozwoli to zamawiającemu na złożenie oferty konkurencyjnej co jest uzasadnione ekonomicznie.  
Odpowiedz: Nie wyrażam zgody. 

 
Pytanie nr 77 
Zwracamy się z zapytaniem czy wyrażą Państwo zgodę wydzielenie poniższych pozycji i utworzenie 
dla nich oddzielnego zadania, tj.:  

 




