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Radziejów, dnia 9 kwietnia 2021 r. 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Produkty lecznicze 2021-2022” (oznaczenie sprawy ZP-03/2021) – ogłoszonego w Urzędzie Publikacji Unii 

Europejskiej w dniu 16 marca 2021 r. pod numerem: 2021/S 052-130380 

 

 Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających 

z dyspozycji art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 ze zm.) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień. 

Pytanie nr 1  dotyczy Pakietu  nr 1 poz.85 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), 

rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń 

medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia 

oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.   

100 g żelu zawiera:   

• Wodę destylowaną 
• Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę  
• 2g chlorowodorek lidokainy  
• 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%) 
• 0.060g hydroksybenzoat metylu  
• 0.025g hydroksybenzoat propylu  
Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (6g)? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu  nr 1 poz.86 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), 

rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń 

medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia 

oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.   

100 g żelu zawiera:   

• Wodę destylowaną 
• Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę  
• 2g chlorowodorek lidokainy  
• 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%) 
• 0.060g hydroksybenzoat metylu  
• 0.025g hydroksybenzoat propylu  
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 
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Pytanie nr 3 Dotyczy pakietu nr 1 poz.400 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 

mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek? 

Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.  

Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone 

uwalnianie chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i 

stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. Chroni to przed 

osiąganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania 

na przewód pokarmowy. 

Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę 

można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem […]. 

Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u 

pacjentów z nietolerancją laktozy.  

Odpowiedź: Tak, proszę wycenić 180 opakowań po 100 kapsułek 

 

Pytanie nr 4 Dotyczy pakietu 23 

Zwracamy się o możliwość zaproponowania chusteczek o wym. min. 130x200 mm w przeliczeniu na 

opakowanie 125 szt. w tubie, spełniających wszystkie pozostałe zapisy SWZ.  

 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 5 Dotyczy pakietu 23 

Zwracamy się o określenie min. zawartości chlorku didecylodimetyloamoniowego. Czy powinno być to około 

0,45g/100ml preparatu? 

Odpowiedź: Min. 0,40 g/100 g (lub ml) preparatu 

 

Pytanie nr 6 Dotyczy pakietu 23 

Prosimy o wyjaśnienie czy spektrum działania i czas dotyczą roztworu nierozcieńczonego i na roztworze 

odciśniętym z chusteczki? 

Odpowiedź: Spektrum i czas dotyczą ekspozycji po przetarciu powierzchni 

 

Pytanie nr 7 Dotyczy pakietu 24 

Zawracamy się o możliwość zaproponowania: 

Preparat na bazie alkoholi do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. 

postać i cechy preparatu: 

1.Bezbarwny płyn, gotowy do użycia. 

2.Nie zawiera aminy, QAV, aldehydu, fenolu. 

3. Może być stosowany na oddziałach noworodkowych i dziecięcych (pozytywna opinia Centrum Zdrowia 

Dziecka). 

4.Preparat szybkoschnący, nie pozostawia zacieków i osadów. 

5.Substancje czynne: 35,0 g 2-propanol, 25,0 g 1-propanol. 



 

 

3 
 

6.Bezzapachowy Zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Spektrum działania - czas 

oddziaływania: Bakterie, Tbc ,Grzyby, Wirusy osłonkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, HSV, Ebola), BVDV, Adeno, 

Noro - 1 minuta 

 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 8 Dotyczy pakietu 24 

Zawracamy się o możliwość zaproponowania: 

Preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Postać i cechy 

preparatu: 

1.Bezbarwny płyn, gotowy do użycia. 

2.Nie zawiera aminy, aldehydu, fenolu. 

4. Preparat szybkoschnący, nie pozostawia zacieków i osadów. 

5.Substancja czynna: Etanol 55% 

6.Świeży zapach Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Spektrum działania – czas oddziaływania: 

bakteriobójczy, prątki gruźlicy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, 

Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, A H1N1) - 30 sekund. 

 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający w Pakiecie 23 pozycji 1 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji 

delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z 

tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji 

aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-

(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-

(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V 

(HBV, HIV, HCV, BVDV,  SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 

20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie 100 szt. pojemnik, posiadające 

możliwość wymiany wkładów? 

 

 Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

 
Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający w Pakiecie 24 pozycji 1 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do 

szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez 

zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych 

powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. 

Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków 

silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie 

tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub 

równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc 

(M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, SARS-Cov-2, wirus grypy, Ebola), Rota, Noro w 

czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o 

podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy? 

Odpowiedź: Tak, proszę wycenić w wersji zapachowej teatonic 
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Pytanie nr 11  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 125 i 126  oraz utworzenie z wydzielonych 

pozycji oddzielnego pakietu? Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności oraz uzyskanie korzystniejszej ceny 

zakupu dla Szpitala . 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający w pozycji 26 pakiet 6 dopuści produkt Citra Lock 4% w postaci bezigłowej ampułki (fiolki)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 dożylnego ograniczając 

krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i 

przeciwbakteryjne? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

 
Pytanie nr 13  

Czy Zamawiający (w pozycji 26 pakiet 6)  dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z 

przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 14  

Czy Zamawiający w pakiecie nr. 3 poz. 26, 27 i 28 wymaga aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie 

„Zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe pochodzenia komorowego 

i migotanie przedsionków, w celu zwolnienia czynności komór”? 

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga. 

 Pytanie nr 15 Pakiet 23, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych 

małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu 

(pleksiglas), czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, 

nasyconych płynem dezynfekcyjnym, bez substancji zapachowych, o wymiarach 20cmx20cm, gramaturze 

19g/m2, wykonane z polipropylenu. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Gotowe do użycia. 

Składniki czynne: chlorek dimetylobenzyloamonu, chlorek didecylodimetyloamonu, alkil chlorku 

etylobenzyloamonu. Spektrum działania: B, F (C. albicans), V (BVDV, vaccinia, rota, polyoma SV40) w czasie 1 

min, Tbc (M. terrae), V (Noro – niskie obciążenie) w czasie 15 min. Opakowanie – tuba, 200 szt. chusteczek. 

Wyrób medyczny. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 Pytanie nr 16 Pakiet 24, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia, bezbarwny preparat na bazie etanolu oraz propan-1-olu (łącznie 

60%), do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych, powierzchni przyrządów 

medycznych, również tych wykonanych z poliwęglanu oraz do dezynfekcji sprzętu stomatologicznego, w tym 

końcówek stomatologicznych. Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych 

(pozytywna opinia producenta preparatu), nie zawierający aldehydów, amin, QAV i fenolu, posiadający 

przyjemny zapach oraz dobrą tolerancję materiałową, szybkoschnący, nie pozostawiający zacieków. Skuteczny 

w bardzo krótkim czasie wobec: B EN 16615, EN 13727, MRSA EN 16615, Tbc (M. terrae, M. avium) EN 14348, F 

(C. albicans) EN 13624 EN 16615, V (BVDV, Vaccinia, Rota, HSV, Noro) w czasie do 1 min, grzyby EN 13624, V 

(Adeno) w czasie 2 min z możliwością rozszerzenia działania o V (Polyoma SV 40, Polio) wraz z wydłużeniem 

czasu działania. Opakowanie 1L z oddzielnym spryskiwaczem. Wyrób medyczny. 
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Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 17   

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 473 zaoferowanie produktu identycznego pod względem składu i 

działania oraz o statusie rejestracyjnym kosmetyku? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 18  

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 473 ZinoDr.A w opakowaniu 125 g? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

 
Pytanie nr 19   

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 474 zaoferowanie produktu identycznego pod względem składu i 

działania oraz o statusie rejestracyjnym kosmetyku? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 20 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 474 ZinoDr.A w opakowaniu 250 g? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 21 

Czy Zamawiający w ar. 4.4 wykreśli wzmiankę o odmowie przyjęcia dostawy? Reklamacja Zamawiającego 
będzie rozpatrywana w trybie wskazanym w par. 4.5 i może zakończyć się przecież odrzuceniem reklamacji. Nie 
ma zatem podstaw do odmowy przyjęcia dostawy z góry – do zwrotu towaru konieczne jest przyjęcie reklamacji 
przez Wykonawcę. Taki zapis, w razie odrzucenia reklamacji, powoduje, że Wykonawca niezasadnie poniósł 
koszty transportu dostawy, co do której „odmówiono przyjęcia”. Jest to niewynikający z przepisów, podwójny 
koszt obsługi logistycznej, narzucony Wykonawcy.  
 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.   

Pytanie nr 22 

Czy Zamawiający w par. 4.5 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.  
 

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin do 3 dni roboczych  

Pytanie nr 23 

Czy Zamawiający w par. 4.7. usunie wzmiankę o rozmowach telefonicznych służących „przygotowaniu 
zamówienia”? 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, a także przygotowania ich, co uruchamia cały proces logistyczny, w oparciu o rozmowę 
telefoniczną Zamawiającego z Wykonawcą.  
 

Odpowiedź: Zamawiający usuwa wzmiankę o rozmowach telefonicznych. 

Pytanie nr 24 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów dotyczących opóźnienia w dostawie (par. 6.1), albowiem Ustawa PZP 
nie zezwala na naliczanie kar umownych za opóźnienie (art. 433 pkt. 1). Jedyna podstawą odpowiedzialności 
Wykonawcy może być ewentualnie zwłoka w wykonaniu zamówienia. 
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Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis: w par. 6.1 z: „W przypadku opóźnienia w terminowym wykonaniu 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 2, 5 umowy, Zamawiającemu przysługuje” 

na „W przypadku zwłoki w terminowym wykonaniu przedmiotu zamówienia lub  w przypadku uzasadnionych 

okoliczności lub zakresu  zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 2, 5 umowy, Zamawiającemu przysługuje……” 

Pytanie nr 25 

Czy Zamawiający w par. 6.1.a wykreśli zapis o minimalnej karze kwotowej 100zł? Zapis ten grozi Wykonawcy 
rażącą stratą. 
 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśli zapis o minimalnej karze kwotowej 100 zł.  

Pytanie nr 26 

W związku z treścią par. 6 umowy Wykonawca wnosi o podanie maksymalnej wartości kar umownych (art. 436 
pkt 3 Ustawy PZP). Zamawiający musi podać w umowie łączną maksymalną wysokość kar umownych, których 
mogą dochodzić strony; jest to ustawowy wymóg co do treści umowy.  
  

Odpowiedź: Zamawiający doda zapis w §6 pkt. 5:  „Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 10% 

wartości netto umowy”. 

Pytanie nr 27 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr  4 poz. 26  insuliny  w postaci wygodniejszego w 
użyciu wstrzykiwacza SoloStar?  
 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

Pytanie nr 28 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr  4 poz. 30  (Valproate sodium 4 fiolki i 4 ampułki 
z rozpuszczalnikiem)  leku Depakine w opakowaniu zawierającym 1 fiolkę + 1 ampułkę rozpuszczalnika, 
przeliczając odpowiednio ogólną ilość opakowań? 
 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 29 Pakiet nr 11 poz. 13                                                                                                                               

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 11 pozycja nr 13 fiolkę o pojemności  

100 ml ze szkła typu II z korkiem z gumy halogenobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem i nakładką typu 

flip-off   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 30 Pakiet nr 3 poz. 16                                                                                                                               

Z uwagi na występujące opakowanie x 6 szt. czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 6 x 1000 j.m. i zmianę 

ilości z 5 na 6 w kolumnie „Ilość” (G)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 31 

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? Zapytanie o zmianę 
postaci nie dotyczy pozycji uwzględniających konkretne wymiary tabletek. 
   

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. Proszę pytać o konkretne pozycje. 

Pytanie nr 32 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane 
i odwrotnie? 
   

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. Proszę pytać o konkretne pozycje. 
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Pytanie nr 33 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) celem 
przedstawienia oferty korzystniejszej cenowo? 
 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. Proszę pytać o konkretne pozycje. 

Pytanie nr 34 

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość  opakowań handlowych w przypadku 
występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż 
umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości 
terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone 
w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 
 

Odpowiedź: Proszę nie zamieniać opakowań na inne bez pytania o konkretną pozycję. 

Pytanie nr 35 

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: Tak, proszę podać ostatnią cenę i informację pod pakietem. 

Pytanie nr 36 

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ? (w sytuacji jeśli 
aktualnie tylko takie  produkty są dostępne na rynku) 
  

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy taką wycenę. 

Pytanie nr 37 

Dot. części B Rozdział XIII Przedmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty pkt. 1 ppkt. 1) – Ze względu na 

dużą ilość pozycji przetargowych i obszerność kart charakterystyk prosimy o rezygnację z wymogu złożenia ich 

razem z ofertą na rzecz wymogu złożenia przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę na wezwanie 

Zamawiającego.   

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu złożenia dokumentów razem z ofertą, Zamawiający wezwie o 

uzupełnienie dokumentów Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza.  

Pytanie nr 38 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 15 w pozycji nr 1 produktu o takim samym 

zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych zawierającego 

aminokwasy 33g, elektrolity, glukozę 120g, azot 5,4g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z 

oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 780 kcal, energii całkowitej 910 kcal, 

osmolarność 750 mOsm/l – Multimel N4 1500 ml (5 sztuk x 1500 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na 

składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu 

do osobnego pakietu.  

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 39 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 15 w pozycji nr 2 produktu o takim samym 

zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych zawierającego 

aminokwasy 50,6g, elektrolity, glukozę 150g, azot 8g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z 

oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1200 kcal, energii całkowitej 1400 kcal, 

osmolarność 750 mOsm/l – Olimel Peri N4 2000 ml (5 sztuk x 2000 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na 
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składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu 

do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 38 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 15 w pozycji nr 3 produktu o takim samym 

zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych zawierającego 

aminokwasy 33g, elektrolity, glukozę 120g, azot 5,4g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z 

oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 780 kcal, energii całkowitej 910 kcal, 

osmolarność 750 mOsm/l – Multimel N4 1500 ml (5 sztuk x 1500 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na 

składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu 

do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 39 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 15 w pozycji nr 4 produktu o takim samym 

zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył centralnych zawierającego aminokwasy 

73g, elektrolity, glukozę 182g, azot 12g oraz emulsję tłuszczową: omega-3/olej z oliwek/olej sojowy/MCT 

(20/25/30/25), energii niebiałkowej 1276 kcal, energii całkowitej 1567 kcal, osmolarność 1440 mOsm/l – 

Finomel 1435 ml ( 1 sztuka x 1435 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W 

przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.   

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 40 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 15 w pozycji nr 17 produktu o takim samym 

zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył centralnych zawierającego aminokwasy 

49,4g, elektrolity, glukozę 47,7g, azot 7,8g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz 

oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 420 kcal, energii całkowitej 620 kcal, osmolarność 

1120 mOsm/l – Olimel N12E 650 ml (5 sztuk x 650 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie 

konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do 

osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 41 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 15 w pozycji nr 18 produktu o takim samym 

zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył centralnych zawierającego aminokwasy 

66,4g, elektrolity, glukozę 210g, azot 10,5g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz 

oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1440 kcal, energii całkowitej 1710 kcal, osmolarność 

1360 mOsm/l – Olimel N7E 1500 ml (5 sztuk x 1500 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie 

konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do 

osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 42 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie produktów z pakietu nr 15; z pozycji: 6, 37, 38, 39 do osobnego 

pakietu. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 
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Pytanie nr 43 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 16 w pozycji nr 1 produktu o takim samym 

zastosowaniu klinicznym, zbilansowany roztwór, zawierający 9 pierwiastków śladowych: o składzie 

molowym(μmol/10 ml) Zn 153; Cu 4,7; Mn 1,0; F 50; I 1,0; Se 0,9; Mo 0,21; Cr 0,19; Fe 18 - Nutryelt, 10ml 

roztworu w ampułce (40 sztuk x 10 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W 

przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 44 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 16 w pozycji nr 28 produktu o takim samym 

zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył centralnych zawierającego aminokwasy 

60g, elektrolity, glukozę 240g, azot 9,9g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju 

sojowego ( w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1560 kcal, energii całkowitej 1800 kcal, osmolarność 1450 

mOsm/l – Multimel N7 1500 ml (40 sztuk x 1500 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie 

konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do 

osobnego pakietu 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 45 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 16 w pozycji nr 27 produktu o takim samym 

zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych zawierającego 

aminokwasy 33g, elektrolity, glukozę 120g, azot 5,4g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z 

oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 780 kcal, energii całkowitej 910 kcal, 

osmolarność 750 mOsm/l – Multimel N4 1500 ml (200 sztuk x 1500 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na 

składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu 

do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 46 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 16 w pozycji nr 43 produktu o takim samym 

zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył centralnych zawierającego aminokwasy 

60g, elektrolity, glukozę 240g, azot 9,9g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju 

sojowego ( w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1560 kcal, energii całkowitej 1800 kcal, osmolarność 1450 

mOsm/l – Multimel N7 1500 ml (4 sztuki x 1500 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie 

konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do 

osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 47 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 16 w pozycji nr 42 produktu o takim samym 

zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych zawierającego 

aminokwasy 33g, elektrolity, glukozę 120g, azot 5,4g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z 

oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 780 kcal, energii całkowitej 910 kcal, 

osmolarność 750 mOsm/l – Multimel N4 1500 ml (4 sztuki x 1500 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na 

składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu 

do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 
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Pytanie nr 48 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 16 w pozycji 49 jednego preparatu zawierającego 

zbilansowany zestaw witamin rozpuszczalnych w wodzie i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, 

zarejestrowanego do podawania we wlewie i wstrzyknięciu ? Liofilizat zawierający 12 witamin w jednej fiolce, 

który zgodnie z Chpl przez cały okres ważności może być przechowywany w temp. pokojowej. Dodatkowo może 

być stosowany u pacjentów, którzy przyjmują leki z grupy antagonistów vit K – Cernevit ? 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu Cernevit w pakiecie nr 16 w poz. (10 ml X 10 sztuk). W 

przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 49 

Czy w Pakiecie 1 poz. 267   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, 

identycznym jak w produkcie opisanym w SIWZ? Zawartość żywych kultur bakterii probiotycznych w 

oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w NIL. Produkt 

konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę 

opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 50 

Czy w Pakiecie 1 poz. 267   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: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 51 

Czy w Pakiecie 1 poz. 448 i 449  Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego 

w swoim składzie 250 mg żywych kultur probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce? Produkt 

konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę 

opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). Zawartość żywych kultur probiotycznych drożdży w 

oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym  w NIL. Produkt nie zawiera 

laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją galaktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i 

niedoborem laktazy. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 52 

Wnosimy o usunięcie z Pakietu 21 dyskryminującego i nieuzasadnionego merytorycznie zapisu, aby oferentem 

w przedmiotowym postępowaniu były wyłącznie hurtownie farmaceutyczne „reprezentujące” wytwórcę, a nie 

dystrybutora wyrobu medycznego. Wymóg ten stoi w jaskrawej sprzeczności z przepisem zawartym w art. 16 

ust. 1 i ust. 3 oraz w art. 99 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych. Hurtownie farmaceutyczne 

przechowują towary w takich samych warunkach, niezależnie czy te towary są dostarczane przez wytwórcę, czy 

przez dystrybutora. Podobnie, Zamawiający nie ma podstaw do tego aby domniemywać a priori, że dystrybutor 
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przechowuje paski testowe w nieodpowiednich warunkach, czyli de facto narusza obowiązujące przepisy prawa 

tylko ze względu na swoje właściwości podmiotowe. Prosimy również o przyjęcie do wiadomości faktu, że 

zgodnie z polskim prawem „wytwórcą” wyrobu medycznego może być firma, której rola ogranicza się do 

wprowadzenia własnych oznakowań na gotowym wyrobie wyprodukowanym przez zupełnie inny podmiot i do 

sprzedaży tego wyrobu pod własną marką na podstawie umowy z rzeczywistym producentem (jest wówczas 

tzw. wytwórcą OEM, nie biorącym udziału z faktycznym procesie projektowania, rozwoju, czy produkcji 

wyrobu). W tym celu prosimy o przeczytanie ze zrozumieniem art. 1 ust. 45 pkt. b Ustawy z dnia 20 maja 2010r. 

o wyrobach medycznych, który jednoznacznie podaje m. in. taką definicję wytwórcy („podmiot który[] 

oznakowuje gotowy wyrób w celu wprowadzenia go do obrotu pod nazwą własną”). Z uwagi na powyższe 

wnosimy jak na wstępie. 

Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis.,  

Pytanie nr 53 

Wnosimy o dopuszczenie pasków testowych zasilanych dwiema bateriami CR2032, standardowymi dla 

glukometrów. Baterie takie są powszechnie dostępne np. w sklepach elektronicznych, czy marketach 

budowlanych. Baterie pastylkowe typu CR2032 są lepiej zabezpieczone przed wyciekiem elektrolitu, zajmują 

mniej miejsca i zanieczyszczają środowisko w mniejszym stopniu niż baterie AAA. Z uwagi na powyższe 

wnosimy jak na wstępie. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 54 

Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczonego postępowania oraz mając na uwadze, że Zamawiający ma 

prawo do przedstawienia takiego opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwi mu otrzymanie produktu 

dostosowanego do jego potrzeb. W tym miejscu pragniemy zacytować wyrok KIO z dnia 20.10.2014 r., sygn. akt 

1987/14: „Konkurencja w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest kategorią absolutną i 

powołując się na nią nie można wymagać, aby zamawiający dokonał zakupu usług (lub towarów) nie 

spełniających jego wymagań”, czy podtrzymują Państwo wymóg, aby do rzeczonego postępowania w Pakiecie 

21 w pozycji 1 przystępowały Hurtownie z testem paskowym kompatybilnym z opisem zawartym w SiWZ? 

Odpowiedź: Nie podtrzymujemy wymogu.  

Pytanie nr 55 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 

Zamawiający w Pakiecie 15 w pozycjach 33,34,35,36 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu 

typu worek Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych 

o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie 

zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek. 

Wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo zapewni Państwu podaż płynów 

infuzyjnych w systemie zamknietym, co w obecnej sytuacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego znacząco 

zwieksza bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 56 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 15 w pozycji 40 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. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie 

pozycji do osobnego pakietu 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 57 
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Czy Zamawiający w Pakiecie 15 w pozycji 40 wymaga zaoferowania preparatu wieloelektrolitowego bez jonów 

wapnia i mleczanów który ma udokumentowaną stabilność fizyczną z 87 rożnymi lekami, w tym min. z 

:Amikacin, Ciprofloxacin, Dobutamine, Dopamine, Fentanyl, Midazolam, co umożliwia bezpieczne podawanie 

równocześnie tych leków z owym preparatem wieloelektrolitowym do jednego wkłócia łącznikiem typu Y lub 

dwudrożnym aparatem do przetoczeń? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 58 

 Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 

Zamawiający w Pakiecie 16 w pozycjach 15,16,17,18,19,50 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w 

opakowaniu typu worek Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń 

odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu 

kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w 

przypadku butelek. 

Wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo zapewni Państwu podaż płynów 

infuzyjnych w systemie zamknietym, co w obecnej sytuacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego znacząco 

zwieksza bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów. 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 59 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 16 w pozycji 35 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. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie 

pozycji do osobnego pakietu 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 60 

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 w pozycji 35 wymaga zaoferowania preparatu wieloelektrolitowego bez jonów 

wapnia i mleczanów który ma udokumentowaną stabilność fizyczną z 87 rożnymi lekami, w tym min. z: 

Amikacin, Ciprofloxacin, Dobutamine, Dopamine, Fentanyl, Midazolam, co umożliwia bezpieczne podawanie 

równocześnie tych leków z owym preparatem wieloelektrolitowym do jednego wkłócia łącznikiem typu Y lub 

dwudrożnym aparatem do przetoczeń? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 61 

Czy zamawiający w Pakiecie 16 w pozycji 35 wymaga aby płyn wieloelektrolitowy był pozbawiony cytrynianów 

ponieważ wlew 1 litra płynu infuzyjnego zawierającego 3mmol/l antykoagulantu cytrynianowego zwiąże 4,5 

mmol zjonizowanego wapnia- czyli praktycznie cały wapń zjonizowanwgo osocza, co finalnie może prowadzić 

do wystąpienia zaburzeń krzepnięcia? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 62 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Supliven w pakiecie 16 poz. 1 zamiast 
produktu Addamel N  - kompletny, zbilansowany zestaw pierwiastków śladowych dla pacjentów od 15 kg, 
zawierający zmodyfikowane ilości selenu, manganu i miedzi oraz cynk w ilości 5mg/dz zgodnie z najnowszymi 
rekomendacjami ASPEN oraz ESPEN zarówno u pacjentów OIT jak również u pacjentów domowych i stabilnych? 
 

Odpowiedź: Tak 

 

 



 

 

13 
 

Pytanie nr 63 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 16 poz. 6 na zaoferowanie produkty Clindamycin w opakowaniu typy 
ampułka ? 
 

Odpowiedź: Tak 

Pytanie nr 64 Pakiet 17 poz. 17 

Czy zamawiający dopuści preparat Protifar w opakowaniu 225 g? produkt jest dostępny wyłącznie w 

opakowaniu 225g. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o podanie ilości opakowań jakie należy wycenić 

Odpowiedź: Tak, proszę wycenić tak jak jest w SWZ czyli 4 opakowania ale po 225g. 

Pytanie nr 65 

Czy Zamawiający w Pakiet 6 poz. 19 (Bupivacaine hydrochloride (Spinal Heavy; z glukozą), 5 mg/ml, 5 ampułek 

po 4 ml ) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie 

sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych 

leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej 

asysty w czasie wykonywania 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, ale dopuszcza. 

 

Pytanie nr 66 

 Do §4 ust.2 projektu umowy. Czy ze względu na stan epidemii i wzmożone środki ostrożności Zamawiający 

wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostaw zwykłych do 48 godzin od złożenia zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie nr 67 

Do §6 ust.1 pkt a) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień §6 ust.1 wzoru umowy 

w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia była wyłącznie 

proporcjonalna do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez minimalnej, sztywnej kary, tj. 

100 zł - i wynosiła 1% od wartości tej części, za każdy dzień opóźnienia? 

Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kary umownej możliwej do naliczenia przez Zamawiającego (zawsze 

minimum 100 zł) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo pozycji 

zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych 

czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być 

on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 3531 Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z 

naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcje wynikające z proponowanej treści umowy nie 

spełniają zasadniczego celu, dla którego są wprowadzane i uwzględniają jedynie represyjną funkcję kary 

umownej. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę wspomnianego zapisu, aby był on zgodny z 

reżimem prawa cywilnego. 

Odpowiedź: Zamawiający wycofuje sztywną kare 100 zł i zmienia zapis w §6 ust. 1 pkt a) z  „prawo naliczenia, 

tytułem odszkodowania, kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu 

zamówienia, jednak nie mniej niż 100,00 zł (za każdy dzień opóźnienia)” 

Na „prawo naliczenia, tytułem kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanego 

przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki”  

Pytanie nr 68 

Do treści §6 ust.1 pkt b) projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 

552 Kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru 

Kupującemu." 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

Pytanie nr 69 

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku 

występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż 

zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości 

terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone 

w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Odpowiedź: Proszę nie zamieniać opakowań na inne bez pytania o konkretną pozycję 

 

Pytanie nr 70 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i 
odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych 
zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i 
odwrotnie. ? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. Proszę pytać o konkretne pozycje. 

Pytanie nr 71 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. Proszę pytać o konkretne pozycje. 

Pytanie nr 72 

Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja 

wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ? 

 

Odpowiedź: Tak, proszę podać ostatnią cenę i informację pod pakietem 

Pytanie nr 73 

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 43,44.  

Czy Zamawiający wymaga, aby leki w poz. 43,44 pochodziły od jednego producenta? 

 

Odpowiedź: Tak 

Pytanie nr 74 

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 85 

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego o nazwie handlowej Lubragel, żel, sterylny, z 

lidokainą, 6 ml, 25 strzyk. 2 op ? 

 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 75 

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 86 

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego o nazwie handlowej Lubragel, żel, sterylny, z 

lidokainą, 11 ml, 25 strzyk 100 op ?  

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 
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Pytanie nr 76 

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 492. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Terlipressini acetas EVER 

Phar,0,2mg/ml;5ml,inj,5f. Pozwoli to złożyć korzystniejszą ofertę. 

 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 77 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 poz. 17 wyrazi zgodę na wycenę w opakowaniu po 225 g w ilości 4 

opakowań, jedyne dostępne opakowanie ? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 78 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 9 wyrazi zgodę na wykreślenie ze względu na zakończoną produkcję? 

 

Odpowiedź: Nie, proszę podać ostatnią cenę i informację pod pakietem o zakończeniu produkcji. 

Pytanie nr 79 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 13 wyrazi zgodę na wykreślenie ze względu na zakończoną produkcję? 

 

Odpowiedź: Nie, proszę podać ostatnią cenę i informację pod pakietem o zakończeniu produkcji. 

Pytanie nr 80 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 28 wyrazi zgodę na wykreślenie ze względu na zakończoną produkcję? 

 

Odpowiedź: Nie, proszę podać ostatnią cenę i informację pod pakietem o zakończeniu produkcji. 

Pytanie nr 81 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 69 wyrazi zgodę na wykreślenie ze względu na brak u dostawcy? 

 

Odpowiedź: Nie, proszę podać ostatnią cenę i informację pod pakietem o braku u dostawcy. 

Pytanie nr 82 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 76,77 wyrazi zgodę na wykreślenie ze względu na brak u dostawcy? 

 

Odpowiedź: Nie, proszę podać ostatnią cenę i informację pod pakietem o braku u dostawcy. 

Pytanie nr 83 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 10 wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji z pakietu ze względu na problemy 

z dostępnością ? 

Odpowiedź: Nie, proszę podać ostatnią cenę i informację pod pakietem o problemach z dostępnością. 

Pytanie nr 84 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 67 wyrazi zgodę na wycenę w postaci tabletek powlekanych? 

Odpowiedź: Tak 

Pytanie nr 85 

Czy w pakiecie nr 1 poz. 80 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 200 mg kapsułki? brak na rynku 250 mg)? 

Odpowiedź: Tak, proszę wycenić 8 opakowań po 20 kapsułek 200 mg. 
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Pytanie nr 86 

Czy w pakiecie nr 1 poz. 147 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w postaci 10 fiolek w ilości 5 opakowań? 

Odpowiedź: Tak 

Pytanie nr 87 

Czy w pakiecie nr 1 poz. 479,480 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletek, celem 

zaoferowania korzystnej oferty cenowej ? 

Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie nr 88  

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 246 wyrazi zgodę na wycenę w  opakowaniu po 20g  w ilości 25 

opakowań handlowych  (problem z dostępnością po 100g)? 

Odpowiedź: Tak 

Pytanie nr 89 

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 290. Czy Zamawiający dopuści  wycenę 11 opakowań preparatu Makrogol  74 g  x 48 
saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii 
Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest 
korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku 
odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie  uzasadnienia merytorycznego. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 90  

Dotyczy pak 1 poz. 226. Czy produkt leczniczy będzie podawany pacjentom w ramach programu lekowego B17 
lub B62 lub B67? 

Odpowiedź: Nie 

Pytanie nr 91 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 226 wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji z pakietu? 

Odpowiedź: Nie, proszę podać ostatnią cenę i informację pod pakietem o ewentualnym braku możliwości 

kupna. 

Pytanie nr 92 

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki o wymiarach 200x250mm                 i 
gramaturze 24g, konfekcjonowane w tubie po 100 szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, 
spełniające pozostałe wymagania SWZ ?  

 

Odpowiedź: Tak, proszę wycenić 500 opakowań po 100 sztuk 

Pytanie nr 93 

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki wymiarach 200x280mm                    i 
gramaturze 32 g, konfekcjonowane w opakowaniu typu flow-pack po 200 szt., spełniające pozostałe 
wymagania SWZ?   

 

Odpowiedź: Tak 

Pytanie nr 94 

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 6 ust. 1 i 4 poprzez nadanie mu brzmienia: 
1. W przypadku zwłoki w terminowym wykonaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 

2, 5 umowy, Zamawiającemu przysługuje: 
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a. prawo naliczenia, tytułem kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanego 

przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki 

b. prawo nabycia zastępczego produktu leczniczego. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej w 

każdym czasie z wynagrodzenia jemu należnego od Zamawiającego. Na podstawie art. 15 r1 ust. 1 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid – 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz przez 90 dni od dnia odwołania stanu, 

który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie będzie potrącał kar umownych wynikających z 

niniejszej umowy za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z wynagrodzenia Wykonawcy, innych 

jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastosowano tą karę nastąpiło w okresie 

ogłoszenia któregoś z w/w stanów. 

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje §6 projektu umowy w następujący sposób:  

1. W przypadku zwłoki w terminowym wykonaniu przedmiotu zamówienia lub  w przypadku uzasadnionych 

okoliczności lub zakresu  zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 2, 5 umowy, Zamawiającemu przysługuje: 

a. prawo naliczenia, tytułem odszkodowania, kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto 

niezrealizowanego przedmiotu zamówienia, (za każdy dzień opóźnienia), albo        

b. prawo nabycia zastępczego produktu leczniczego.  

2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego o którym mowa w ust.1  lit. b., Wykonawca zobowiązuje się 

wyrównać Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną umowną produktu leczniczego , a 

ceną produktu leczniczego nabytą zastępczo w terminie 30 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej. 

3. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania za szkodę rzeczywistą, przekraczającą kwotę 

należnych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej w każdym 

czasie z wynagrodzenia jemu należnego od Zamawiającego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 10% wartości netto umowy.  

 

Pytanie nr 95 

Zamawiający powinien zmienić § 6 ust. 1 z uwagi na treść Art. 433 p. 1 Pzp 

„Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: 

1)odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub 

zakresem zamówienia; - w mojej ocenie nie występują tu okoliczności uzasadniające wprowadzenie 

kar za opóźnienie. „ 

Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje zapis z „W przypadku opóźnienia w terminowym wykonaniu przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 2, 5 umowy, Zamawiającemu przysługuje…” 

na „W przypadku zwłoki w terminowym wykonaniu przedmiotu zamówienia lub  w przypadku uzasadnionych 

okoliczności lub zakresu  zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 2, 5 umowy, Zamawiającemu przysługuje” 

Pytanie nr 96 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 6 ust. 5 o treści: 
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5. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej 

Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie nr 97 

Zgodnie z art. 436 ust 3 ustawy PZP zwracamy się z wnioskiem o bezwzględne umieszczenie we wzorze umowy 

informacji o łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony. 

 

Odpowiedź: Zamawiający doda zapis, że łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 10% wartości 

netto umowy. 

Pytanie nr 98 

Czy Zamawiający zaakceptuje w przypadku zaoferowania produktu będącego wyrobem medycznym złożenie 

oświadczenia o treści: „Oświadczam, że posiadam aktualny dokument dopuszczający do obrotu 

zaproponowany przedmiot zamówienia (wyrób medyczny) do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem w 

zakresie wyrobów medycznych, tj. Ustawą o wyrobach medycznych”. 

Odpowiedź: Tak.  

Pytanie nr 99 

dotyczy pakietu nr 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek 

dezynfekujących o gramaturze 30g/m2 wykonanego z materiału Tritex (spunbond i metlblown polipropylen). 

Rozmiar chusteczek 250 x 200 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny. Składniki aktywne: N,N-didecyl-N,N-

chlorek dimetyloamonu N-(3- aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3–diamina. Spektrum działania: skuteczność 

bakteriobójcza – 1 minuta; skuteczność drożdżakobójcza – 1 minuta; wirusy otoczkowe ( w tym HIV, HBV, HCV) 

– 1 minuta, wirus Noro (badanie z obciążeniem) – 1 minuta. Opakowanie typu flow-pack ze szczelnym 

wieczkiem. 

Odpowiedź: Tak 

Pytanie nr 100 

Prosimy o dopuszczenie w zakresie pakietu 19, poz. 6 rękawic: rękawice diagnostyczne, nitrylowe, niejałowe, 

bezpudrowe, grubość na palcu (pojedyncza ścianka) minimum 0,09mm, grubość na dłoni minimum 0,06mm, sła 

zrywu przed starzeniem minimum 6,0 N, poziom AQL (z informacją na opakowaniu) nie większy niż 1,5 - w/w 

parametry potwierdzone raportem z badań producenta nie starszym niż z 2017 roku, klasyfikowane jako wyrób 

medyczny kategorii I i środek ochrony indywidualnej kategorii III z oznakowaniem na opakowaniu, przebadane 

na przenikanie cytostatyków (min. 10 substancji), przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z 

EN 374 (min. 3 substancji /bez cytostatyków/ na 2, 6 i 6 poziomie przenikania), przebadane na przenikanie 

wirusów zgodnie z ASTM F1671. W związku z istniejącą, trudną sytuacją zakupową i ograniczoną dostępnością 

rękawic prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 6 z pakietu 19 i utworzenie osobnej części. Państwa zgoda 

pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz 

najlepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych. Przy wyborze produktów kierujemy się 

najwyższymi parametrami jakościowymi. W naszej ofercie posiadamy wyłącznie produkty od sprawdzonych 

fabryk, które zapewniają skuteczną ochronę personelu medycznego jak i pacjenta przy wykonywaniu procedur 

takich jak: dezynfekcja, kontakt z substancjami chemicznymi, utylizacja odpadów czy styczność z materiałem 

biologicznym. Nie wypuszczamy na rynek tańszych produktów, niespełniających odpowiednich norm 

europejskich. Oferujemy swoim klientom wysokiej jakości produkty aby zapewnić bezpieczeństwo pracy, bez 

obaw o incydent medyczny. 

 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ 
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Pytanie nr 101 Pakiet 19, pozycja 1, 2, 3, Pakiet 20, pozycja 1 

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby poziom AQL był podany na opakowaniu i 

dopuszczenie potwierdzenia poziomu szczelności za pomocą raportu z badań producenta bądź kartą 

techniczną. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ 

Pytanie nr 102 Pakiet 19, pozycja 1, 2, 3, 7, pakiet 20, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie spełniania wymagań za pomocą raportu z badań producenta z 

minimum 2016roku? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ 

Pytanie nr 103 Pakiet 19 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein max 94ug/g, długość min. 275mm-

285mm w zależności od rozmiaru, AQL 1,0, będące wyrobem medycznym klasy IIa, oraz środkiem ochrony 

indywidualnej kat. III? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ 

Pytanie nr 104 Pakiet 19 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości minimum 280mm, poziom protein max 33µg/g, długość min. 

280mm-290mm w zależności od rozmiaru, będące wyrobem medycznym klasy IIa i środkiem ochrony 

indywidualnej kategorii III? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ 

Pytanie nr 105 Pakiet 19 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280mm-300mm w zależności od rozmiaru, będące 

wyrobem medycznym klasy IIa i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III? 

Odpowiedź: Tak 

Pytanie nr 106 Pakiet 19 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm (±0,02), o sile zrywu przed starzeniem 

minimum 6,0N, poziom protein max 83µg/g, AQL 1,5? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ 

Pytanie nr 107 Pakiet 19 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe bezpudrowe o grubości na palcu 0,11mm (±0,02), o sile 

zrywu przed starzeniem minimum 6,0N, poziom protein max 50µg/g, AQL 1,5? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ 

Pytanie nr 108 Pakiet 19 poz. 6 
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Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm (±0,01), na dłoni 0,06mm (±0,01), siła 

zrywu przed starzeniem minimum 6,0N, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 

16523-1 (min. 2 substancje /bez cytostatyków/ na 3 poziomie przenikania)? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ 

Pytanie nr 110 Pakiet 19 poz. 6 

Ze względu na duże zróżnicowanie rękawic w pakiecie 19 prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6 

do odrębnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli nam złożyć ofertę z korzyścią dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ 

Pytanie nr 111 Pakiet 19 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 

(min. 8 substancji /bez cytostatyków/ w tym min. 2 na 3 poziomie przenikania)? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ 

Pytanie nr 112 Pakiet 19 poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 480mm+/-10mm? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 113 Pakiet 20 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL 1,5, klasyfikowane jako wyrób medyczny kategorii Is i 

środek ochrony indywidualnej kategorii III? 

Odpowiedź: Tak.  

Pytanie nr 114 Pakiet 20 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe niejałowe o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 115 Pakiet 20 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 116 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia wraz z ofertą kart charakterystyki dla zaoferowanych produktów 
leczniczych? Z uwagi na to iż w/w dok. nawet w postaci elektronicznej mają bardzo duży rozmiar, prosimy o 
wyrażenie zgody na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o posiadaniu w/w dok. i złożeniu ich na wezwanie 
Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (Odpowiedź na pytanie nr 37).  

 

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.  

 

Radziejów, dnia 9 kwietnia 2021 r.   

DYREKTOR 

          mgr Sebastian JANKIEWICZ 
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