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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

ZAPYTANIE NR 1

Dotyczy: oľzetaľou nieooľaniczoneoo na sukcesvwne dostavw leków, szczepionek oľaz
innych mateľiałów do Apteki Szpitalnej (w tvm również do ľealizacji orog!'amów leczenia
nowotwoľów)

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania - Zamawiający działając w myśl
art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sĘcznia 2004r' (Dz' U' z 20L7r. Poz. t579 ze
zmianami) Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

PYTANIE NR 1
Dotyczy: 39lzPl20I7, PAKIET NR 13 , ilość pozycji 6, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści - system do bezpiecznej infuzji leków cytostaĘcznych przez personel medyczny, w celu
zapobiegania wszelkĺego rodzaju kontaminacji. Zestaw ten oferuje szeroki zakres linii centralnych, który wrazz
regulatorem przepływu leku cytostaĘcznego może tworzyc kompletny system. Zestaw zawiera w szczególności:
kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, przeźroczyste dreny,2 dodatkowe
wloĘ, bezigłowy konektor Luer LocĘ pojemnik wyrównawczym 2O-kropli/ml z filtrem, linia podaży leku
przeźroczysta o długości 160cm, regulator przepływu leku cytostaĘcznego/ bezigłowy poft typu Y wrazz
konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką, zakrętki hydrofobowe. Regulator przepływu leku
cytostatycznego jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny
system i regulując koszĘ. Produkt pakowany pojedynczo w kaftonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2
Dotyczy: 39lzPl20t7, PAKIET NR 13 , ilość pozycji 6, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści - system do bezpiecznej infuzji leków cytostaĘcznych przez personel medyczny, w celu
zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji. Zestaw ten oferuje szeroki zakres linii centralnych, który wraz z
regulatorem przepływu leku cytostaĘcznego może tworzyc kompletny system. Zestaw zawiera w szczególności:
kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, przeźroczyste dreny, Ż dodatkowe
wloĘ, bezigłowy konektor Luer Lock, pojemnik wyrównawczym 2O-kropli/ml z filtrem, linia podaży leku
przeźroczysta o długości 160cm, regulator przepływu leku cytostaĘcznego/ bezigłowy poft Ępu Y wraz z
konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką, zakrętki hydrofobowe' Regulator przepływu leku
cytostatycznego jest |iderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny
system i regulując koszĘ. Produkt pakowany pojedynczo w kaftonie zbiorczym po 20 sztuk produktu'
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 3
Dotyczy: 39lzPl20I7, PAKIET NR 13, ilość pozycji6, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści - system do bezpiecznej infuzji leków cytostatycznych światłoczułych przez personel
medyczny, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji. Zestaw ten oferuje szeroki zakres linii
centralnych, który wraz z regulatorem przepływu ĺeku cytostaĘcznego może tworzyć kompletny system. Zestaw
zawiera w szczególności: kolec wlotowy z odpowietrzenĺem łatwy do czyszczenia, przeźroczyste dreny, 4
dodatkowe wloty, bezigłowy konektor Luer-Lock, pojemnik wyrównawczym 2O-kropli/ml z filtrem, linia podaży
leku przeźroczysta o długości 160cm, regulator przepýwu leku cytostaĘcznego, bezigłowy poft Ępu Y wrazz
konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką, zakrętki hydrofobowe. Regulator przepływu leku
cytostaĘcznego jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny
system i regulując koszĘ. Produkt pakowany pojedynczo w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu'
odp. Zamawiający nie dopuszcza.



PYTANIE NR 4
Dotyczy: 39lzPl20I7, PAKIET NR 13 , ilość pozycji 6, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści - system do bezpiecznej infuzji leków cytostatycznych światłoczułych przez personel
medyczny, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji. Zestaw ten oferuje szeroki zakres linii

centralnych, który wraz z regulatorem przepłyłvu leku cytostaýcznego może tworzyć kompletny system' Zestaw
zawiera w szczególności: kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, przeźroczyste dreny, 2
dodatkowe wloty, bezigłowy konektor Luer-LocĘ pojemnik wyrównawczym 2O-kropli/ml z filtrem, linia podaży
leku przeźroczysta o długości 160cm, regulator przepływu leku cytostatycznego/ bezigłowy port Ępu Y wraz z
konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką, zakrętki hydrofobowe. Regulator przepływu leku
cytostaĘcznego jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny
system i regulując koszty. Produkt pakowany pojedynczo w kaftonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.
odp. Zamawiający nie dopuszcza _ wymagane zestawy do infuzji leków wrażliwych na światło.

PYTANIE NR 5
Dotyczy: 39lzPl20l7, PAKIET NR 36 , ilość pozycji 2I, pozycja 2Ĺ
Czy Zamawiający dopuści - system do bezpiecznej infuzji leków cytostatycznych przez personel medyczny, w celu
zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji. Zestaw ten oferuje szeroki zakres linii centralnych, który wraz z
regulatorem przepływu leku cytostaĘcznego może tworzyć kompletny system' Zestaw zawiera w szczególnoścĺ:
kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, przeźroczyste dreny,2 dodatkowe
wloty, bezigłowy konektor Luer-Lock, pojemnik wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia podaży leku
przeźroczysta o długości 160cm, regulator przepływu leku cytostaĘcznego/ bezigłowy port ýpu Y wraz z
konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką, zakrętki hydrofobowe. Regulator przepływu leku
cytostatycznego jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny
system i regulując koszĘ. Produkt pakowany pojedynczo w kańonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 6
Czl1 Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycjĺ 3, pozycji 4, pozyĄi 5 oraz pozycji 6 z Pakietu nr 13 i

stworzy osobny pakiet?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 21 z Pakietu nr 36 i stworzy osobny pakiet?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 8
Pakiet nr 25B.
W związku z bým, że nie Wszyscy Wykonawcy posiadają W swojej ofercie pełny asoĘment
produktów wymaganych w Pakiecie nr 25B, prosimy, by Zamawiający zechciał wydzielić Pozycję nr 1

,,Składnik zasadowy do dializy wodorowęglanowej - kapsuła z proszkiem suchym 650 gram'' i utwoaył
oddzielny Pakiet zawierającą Ęlko Poz. nr L, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w
SIWZ.
Pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do
przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na
wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złoŻonych ofeft'
odp. Zamawiający nie wyraża zgody,

PYTANIE NR 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 35 pozycji nľ l,5, 8, l0 i l l iutworzenie
oddzielnego pakietu dla tej pozycjĺ, jednocześnie ustanawĺając kwotę wadium dla nowo powstatego
pakietu,

odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 10
(zadanie nr 8, D) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu o lepkości 3,3mln cPs, pozostałe parametry bez
zmian?
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 11
Czy w Pakiecie 21A poz,29 (LEVOFLOXACINUM 500MG/100ML) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
produktu w opakowaniu zawierającym 1 fiol. z jednoczesnym paeliczeniem ilości opakowań, co pozwoli uzyskać
korzystn iejszą cenowo ofertę?
odp. Zamawiający wyraŻa zgodę.



PYTANIE NR 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 5o5 (OLANZAPINUM 10mg) oraz poz.
5o7 (OLANZAPINUM 5mg) produktów w opakowaniach zawierających po 30 tabl. powl. z odpowiednim ich
przeliczeniem, co pozwoli uzyskać korzystniejszą cenowo ofertę?
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 13
Czy w pakiecie nr 3 pozycja 638 (Sevofluranum 250 m| 150 butelek) Zamawĺający Wymaga, aby każda butelka
sevofluranu była zintegrowana z adapterem? Napełnianie parownika z takim systemem wyklucza kontakt
personelu z anestetykiem (system szczelny, bezpośredni, nie wymagający używania adapterówlkluczy i

odkręcania butelkĺ)
odp. Zamawiający dopuszcza opisany przedmiot zamówienia lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.

PYTANIE NR 14
Czy pakiecie nr 3 pozycja 638 (Sevofluranum 250 ml 150 butelek) Zamawiający Wymaga sevofluranu w butelce
PEN- nie szklanej - nie tłukącej się?
odp. Zamawiający dopuszcza opisany przedmiot zamówienia lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.

PYTANIE NR 15
Czy Zamawiający wykreśli par. 2'5.? Towar będzie dostarczany przez kuriera i konieczność rozlokowanĺa towaru w
magazynie (ułożenie na półkach) spowoduje opóźnienie pozostałych dostaw przewidzianych na dany dzień.
odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis w umowie doĘczy Ęlko dostaw cięższych niż 576kg lub
pojedynczych paczek cięższych niżt2kg, nie zaś każdej dostawy.

PYTANIE NR 16
Czy Zamawiający wykreśli zapis par' 2'6?
odp. Zamawiający nie wyľaża zgody.

PYTANIE NR 17
Czy Zamawiający wykreślĺ par. 2.10? Fakt wprowadzenia nowych leków do sprzedaży nie oznacza, że Wykonawca
może je zaoferować w ramach niniejszej Umowy i że są one w takim razie automatycznie wprowadzane do ofeĘ
Wykonawcy zamiast, czy obok już oferowanych produktów' Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i Ęlko
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 jest w
stanie zapewnić', Że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z
rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis par. 2 pkt 10 doĘczy sytuacji gdy Wykonawca nie jest w
stanie realizować umowy ze wzg!ędu na brak towaru który jest zawarĘ w umowie.

PYTANIE NR 18
Czy Zamawiający wykreśli zapis par' 2.11? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i Ęlko one są
przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowanĺu. Zdefiniowanie przedmĺotu zamówienia
powoduje, że Ęlko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw' Wykonawca nie jest w
stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, Ęm bardziej, że może się to wiązać z
rażącą stratą po stronie Wykonawcy'
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 19
Czy Zamawiający w par. 4.4' zmieni termin rozpatrzenĺa reklamacji na 3 dni robocze? Zgłoszona reklamacja
Wymaga rozpatzenia z uwzględnieniem analizy dokumentów magazynowo-spedycyjnych oraz wyjaśnień firmy
kurierskiej dostarczającej leki. Wykonanie tego w ciągu 48 godzin jest niemożliwe.
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 20
Czy Zamawiający w par. 4.5. w zdaniu ,,Wykonawca zobowiązuje się wymienĺć reklamowany towar na wolny od
wad w terminie 3 dni" na końcu dopisze frazę: ,,po rozpatrzeniu reklamacji przez Wykonawcę?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody, gdvż doĘczy to sytuacji niezawinionych pÍzez
Zamawiającego.

PYTANIE NR 21
Czy Zamawiający wykreśli par' 4'6.? Zagwarantowanie sobie możliwości zwrotu towaru ,,w przypadku pomyłki
asoftymentowej" oznacza, że w istocie towar sprzedawany jest na próbę, zaś Zamawĺający w praktyce zawsze
może zdecydować o jego zwróceniu. Produkty lecznicze jednak w takim wypadku nie będą się nadawać do
dalszego obrotu, zatem Wykonawca narażony jest tu na rażącą stratę.
odp' Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie kupuje towaru na próbę' lecz ma na uwadze
pomyłki np. pisarskie przv składaniu zamówień. Pełnowaftościowy towar zostanie zwrócony wÍazz
oświadczeniem o warunkach przechowywania zgodnych z zaleceniem producenta.



PYTANIE NR 22
Czy Zamawiający wykreśli zapis par' 4.B? W przypadku nieuwzględnienia reklamacji zabieranie towaru nie
następuje' Termin 72 godzin nie jest skorelowany z terminami rozpatrzenĺa i załatwienia reklamacji.
odp. Zamawiający nie wyľaża zgody. Na rozpatrzenie reklamacji teľmin jest 48 godzin (paľ. 4.4)
oraz dalsze 72 godziny na odbióľ towaru (par. 4.8).

PYTANIE NR 23
Czy Zamawiający wykreśli par. 6'1.b. lub zmieni sposób naliczania kary umownej z waľtości kwotowej na wartość
procentową (0,2o/o) zmienianego zamówienia? obecny sposób naliczania kar umownych grozi ich naliczeniem w
wysokości rażąco wygórowanej.
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 24
Czy Zamawiający wykreśli par. 6.1.c ' lub zmieni sposób naliczania kary umownej z waftości kwotowej na waftość
procentową (0,2o/o) nie odebranego zareklamowanego towaru? obecny sposób naliczania kar umownych grozi
ich naliczeniem w wysokości rażąco wygórowanej.
odp. Zamawiający nie wyľaża zgody.

PYTANIE NR 25
Czy Zamawiający w par. 10'2.c oraz L0'2.d. na końcu dopisze frazę: ,,Zmiana cen W przypadku obniżenia cen
urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenĺe niższej"?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 26
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecĺe nr 4 w poz 3 leku Acidum valproicum w postaci fiolki
+ amp rozpuszczalnika?
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 27
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 72^ leków w poz' I-7 W postaci
ampułkostrzykawek gdyż tylko taka postać dostępna jest na rynku polskim?
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 28
Pakiet 30 pozycja 48
Czy 7amawiający dopuści do postępowaniaprodukt Citra-Lock'MS (cytrynian sodu) w stężeniu 4olo w postaci
ampułko-strzykawki x2,5ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego
jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakzepowe i przeciwbakteryjne?
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 29
Pakiet 30 pozycja 48
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie ýpu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Lock S 4olo

x 2,5ml zamknięte aseptycznie papier-folia z przeliczeniem zamawianej ilości?
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 30
pakiet 7 pozycja 38
Czy Zamawiający dopuści produkt Cĺtra-Lock'' ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4olo W postaci bezigłowej ampułki 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 pottu dożylnego ograniczając
knłlawienia (pacjenci z HIT ), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i

przeciwbakteryjne?
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 31
pakiet 7 pozycja 38
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kaftonie z przeliczeniem zamawianej
ilości?
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 32
Pakiet nr 3 poz. 2
Z uwagi na podanie w SIWZ nazw własnych szczepów bakterii będących produktami i zastrzeżonymi znakami
towarowymi konkretnego wytwórcy, uprzejmie prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu
probioĘcznego o nazwie ProbioDr' będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym



specjalnego przeznaczenia medycznego' przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych,
zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probioĘcznych
Laďobacillus rhamnosus GG i Lactobaciĺlus helvetbus w takim samym łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę,
takiej samej postaci i w takim samym stosunku ilościowym jak produkt wymieniony w SIWZ.
odp. Zamawiający usuwa nazwy własne szczepów, nie dopuszcza dieteĘcznego śľodka
spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego' wymaga leku.

PYTANIE NR 33
Pakiet nr 3 poz. 2
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie
LactoDr., będącego dieteĘcznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego
najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probioĘcznych (działanie potwierdzone w kilkuset
opublikowanych w literatuze światowej badaniach klinicznych) Lactobacĺllus rhamnosus GG ATCC 53103 w
Wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzĺeci
i osób dorosłych, konfekcjonowanego W opakowaniach x 20 lub x 30 kaps' _ po przeliczeniu kapsułek na
odpowiednĺą liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 34
Poniższe pytanie dotvczv opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3 poz. 363 w przedmiotowym
postępowaniu:
Czy Zamawiający wymaga produktu o zawaftości 3 miliardów żywych kultur bakterii probiotycznych w kapsułce?
odp. Zamawiający wymaga 3mld.

PYTANIE NR 35
Kolejne pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3 poz. 629 i 630 w przedmiotowym
postępowaniu:
Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie EnteroDr', będącego dieteĘcznym
środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w postaci kapsułek, zawierającym
w swoim składzie idenĘczne stężenie probiotycznych droŻdŻy 9accharomyces bouĺardii w kapsułce (250 mg),
konfekcjonowanego W opakowaniach x 20 kaps. - po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i

zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawaftość
rozpuszczana w niewielkiej objętości róŻnych płynów i podawana doustnie w formĺe zawiesiny'
odp. Zamawiający nie dopuszcza dieteĘcznego środka spożywczego specjalnego pľzeznaczenia
dieteĘcznego' wymaga leku, ponadto w pozycji 630 pakietu nr 3 w Zamawiający wymaga towaru w
saszetkach nie kapsułkach.

PYTANIE NR 36
Kolejne pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienĺa w Pakiecie nr 3 poz' 658 w przedmiotowym postępowaniu:
Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym
znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik o idenĘcznym statusie
Ęestracyjnym, o takiej samej zawaftości substancji czynnych, takiej samej konsystencji, właściwościach
aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, takiej samej postaci i formie opakowania (pojemnik plastikowy z
zabezpieczeniem), również będący kremem barierowo-ochronnym?
odp. Zamawiający usuwa nazwę własną wyrobu kosmeĘcznego. Zamawiający we wskazanej
pozycji Wymaga wyľobu kosmeĘcznego o składzie zawierającym w szczególności: tlenek cynku,
alkohol benzylowy, benzoesan benzylu, cynamonian benzyIu, lanolinę. Zamawiający dopuszcza
zamienniki o idenĘcznym statusie rejestľacyjnym, o takim samym składzie jakościowo-ilościowym,
takiej samej konsystencji, właściwościach apllkacyjnych' o takim samym wskazaniu, takiej samej
postaci i formie opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem), również będący kremem
barierowo-ochronnym.

PYTANIE NR 37
Koleine pvtanie dotyczv opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3 poz' 297 w przedmiotowvm postępowaniu:
Czy zamawiający dopuści produkt konfekcjonowany w postaci saszetek?
odp. Zamawiający nie dopuszcza' wymaga opakowania twardo ściennego z masy plasĘcznej
(plastiku).

PYTANIE NR 38
Kolejne pytanie dotyczy opĺsu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3 poz. 28 w przedmiotowym postępowaniu:
Czy Zamawiający dopuści zamiennik o takim samym statusie rejestracyjnym, posiadający taką samą postać, takie
same substancje czynne w identycznym stężenĺu, w opakowaniu o tej samej masie?
odp. Zamawiający dopuszcza zamiennik o takim samym statusie rejestracyjnym, posiadający taką
samą postać' idenĘczny skład jakościowy i ilościowy' w opakowaniu o tej samej masie.



PYTANIE NR 39
Kolejne pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3 poz. 29 w przedmiotowvm postęoowaniu:

Czy Zamawiający dopuści zamiennik o statusie rejestracyjnym kosmeĘku, posiadający taką samą postać, takie
same substancje czynne w idenýcznym stężeniu, w tubie o takiej samej gramaturze?
odp. Zamawiający nie dopuszcza' wymaga leku.

PYTANIE NR 40
Kolejne pytanie dotyczy opisu pzedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3 poz. 202 w przedmiotowym postępowaniu:
Czy Zamawiający dopuści zamiennik o statusie rejestracyjnym kosmeĘku, posiadający taką samą postać, taką
samą substancję czynną w idenĘcznym stężeniu, w takiej samej postaci?
odp. Zamawiający nie dopuszcza' wymaga leku.

PYTANIE NR 41
W nawiązaniu do WW. postępowania przetargowego, niniejszym zwracamy się
z prośbą o wydzĺelenie z pakietu nr 12B, pozycji:3 i utworzenie odrębnego Pakietu dla w/w pozycjize względu na
występowanie długich braków w zaopatrzeniu w w/w lek
odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Proszę o zamieszczenie informacji o problemach z
dostępnością i podanie ostatniej ceny.

PYTANIE NR 42
W nawiązaniu do WW' postępowania przetargowego, niniejszym zwracam się
z zapytaniem czy w Pakiecie nr 12B poz' 74 należy wycenić sam lek Fraxiparine Multi inj. 9.500 j.m./1 ml x 10
fiol. a 5 ml, czy komplet w skład którego wchodzą: Fraxiparine Multi inj. 9.500 j.m./l ml x 10 fiol. a 5 ml,
strzykawki KD-JECT III lml + igła 25G x 100 szt', Mini-Spike V x 10 szt?
odp. Zamawiający wyjaśnia, iżnależy wycenić sam lek Fľaxiparine Multi.

PYTANIE NR 43
pakiet nr 22:
Czy wyrażą Państwo zgodę na zaoferowanie w pozycjach !, 2, 3, 4, opakowań x 90 tabl. zamiast 30 tabl. z
zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości?
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 44
pakiet nr 22:
Prosimy o wykreślenie pozycji nr 21 Ranelinian strontu z uwagi na Wygaszenie produkcji' od Sierpnia 2017
produkt nie jest dostępny na rynku.
odp. Zamawiający nie wyraża zgody, pľoszę o zamieszczenie informacji o zakończeniu produkcji i
podanie ostatniej ceny.

PYTANIE NR 45
PAKIET NR 7, ĺlość pozycji 79, pozycja 38
Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-FlowT w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania
dostępu naczyniowego i CitraFlow 4o/o x3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu
naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia
skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Specjalna
budowa ampułko-strzykawki Praxiject i CitraFlow chronĺ każdy dostęp naczyniowy
przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika
wynosi I,37 bara' Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych
strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara)' PraxiFlow pakowany jest w fabrycznie
napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas nabierania np: z fiolki - brak
zachowanego sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFĺow nie powoduje
refluku krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza
przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza pzepływu krwi' opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki
aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w ilości 75
blistrów w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości.
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 46
PAKIET NR 10, ilość pozycji 130, pozycja 58
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-FlowT ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4olo W postaci ampułko-strzykawki x
3ml (objętość 10ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej
czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada klinicznie udokumentowane
działanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne' Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock
chroni cewnik dializacyjny i poft dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas
wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi0,96 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczaćŻ5
psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara)
a nie doĘczy produktu CitraFlow. CitraFlow w fabrycznie



napełnionych ampułko-strzykawek chroni przed utratą produktu podczas nabierania z fiolki - brak zachowanego
stery|nego pola' Nie Wymaga konieczności posiadania dodatkowych strzykawek oraz igieł które w
konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. . Specjalnie
zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nĺe powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem
niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranĺcza
przepływu knłi. opakowanie zawiera pojedyncze ampułko-strzykawki asepĘcznie zamknięte brak cząstek
podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w ilości 100 sztuk w opakowaniu z
przeliczeniem zamawianej ilości.
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 47
PAKIET NR 28, ilość pozycji 2, pozycja L

Czy Zamawiający dopuści produkt Cĺtra-FlowT ( cytrynian sodu ) w stężeniu 46,70/o w postacĺampułko-
strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (objętość łączna 6ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu
naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta' Produkt posiada
udokumentowane klinicznie działanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne. Specjalna budowa ampułko-
strzykawki CitraFlow Ępu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny przed uszkodzeniem gdyż makymalne ciśnienie
Wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi I,37 bara' Ciśnienie infuzjĺ nie powinno
nigdy przekraczać25 psi (1,7 bara) co w przypadku ampułko-strzykawek o
pojemności 3ml nie spełnia te go warunku i wynosi 39 psi (2.69 bara) co może doprowadzić do uszkodzenia żyły
lub cewnika' Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluku krwi
chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłonĺ ) zabezpiecza przed
tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. opakowanie Ępu Twin Pack zawiera dwie ampułko-
strzykawki asepĘcznie zamknięte brak cząstek podczas otwĺerania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w
ilości 100 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości'
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 48
PAKIET NR 28, ilość pozycji 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-FlowT ( cytrynian sodu ) w stężeniu 46,70/o postaci ampułko- strzykawki
3ml x 2 Twin Pack (objętość łączna 6ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu
naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada
udokumentowane klinicznie działanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne' Specjalna budowa ampułko-
stzykawki CitraFlow Ępu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie
Wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi I,37 bara' Ciśnienie infuzji nie powinno
nigdy przekraczać25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może
nie spełniać tego warunku co może doprowadzić do uszkodzenia żyły lub cewnika. Pakowany w fabrycznie
napełnione ampułko-strzykawki chroni przed utratą produktu podczas nabierania np: z fiolki - brak zachowanego
sterylnego pola' Nie Wymaga konieczności posiadania dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji
podnoszą koszĘ leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana
budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (
metaliczny posmak, mrowĺenie dłoni ) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu knľi.
opakowanie Ępu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki asepýcznie
zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w ilości 100 sztuk w
opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości.
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 49
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 38 z Pakietu nr 7 i stworzy osobny pakiet?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 50
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenĺe pozycji 58 z Pakietu nr 10 istworzy osobny pakiet?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 51
Dotyczy zadania nr 30

Czy Zamavviający zgodzi się na Wydzielenie z zadania nr 30 pozycji nt 7 ze względu na
zmianę funkcjonującego do tej pory modelu dystrybucjl leku EYLEA - pismo w załączeniu.
W pzypadku wyrażenia zgody proszę o podanie nowej kwoty wadium.

odp. Zamawiający wyľaża zgodę. Pozycja nr 7 pakietu nľ 30 zostaje w nim wykľeśtona i nie należy
jej wypełniać (pozostawić pusĘ w foľmularzu). Jednocześnie utworzony zostaje z tej pozycji pakiet
nr 30A. Zmiany w powyższym zakľesie (sIWz wrazz załącznikami) zostaje umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego www.s pzoz.zgorzelec,pl



Jednocześnie Zamawiający inform uje,
_ iż w tabeli dot. WADIUM w SIWZ (pkt 10.2) mylnie została wskazana kwota 6 500'00' któľej nie
powinno tam być. Zamawiający wykreśla wskazana kwotę
_ w Załączniku nr 2 do SIWZ _ pakiet nr 3 poz. 560 Zamawiający wykreśIa mylnie wpisaną nazwę
leku.
_ mylnie nazwano plik dot. Załączników do SIWZ - jest: ,,39 zP-zoL7 Załącznik_\ s| 6, 7",
pľawidłowa nazwa,,39 zP _2ot7 Załącznik-nr _1, 3, 5, 6".

W związku z povlyższymi odpowiedziami Zamawiający poprawione dokumenty (slwz wraz z
załącznikami) umieszcza na swojej stľonie internetowej www.spzoz.zgorzelec.pI

flonđąka

otzymują:
1) strona internetowa
2) Ala

PRoszĘ o POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail
zam.pu bl@spzoz.zgoľzelec.pl
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e-Mail:

Agnieszka Horodecka
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