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Wykonawcy uczestniczący w postępowanau

Dotyczv: orzetarou nieograniczoneoo na sukceąnryne dostawv leków' szczepionek oraz
innych materiałów do Apteki Szpitalnej (w Ęm nównież do realizacii prcoramów leczenia
nowotwoľów)

W związku z zapYtaniamĺ od WykonawcóW W sprawie w/w postępowania - Zamawiający
działając W myśl aľt. 38 ust. 1 i2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznĺa 2OO4r, (Đz.
U. z 201Br. poz. 1986 ze zmianami) odpowiada na następujące pytania:

PYTANIE NR 1
pakiet 35 poz. nr 1 Błękit Patentowy V. 2,5o/o - 2ml x 5 -15 opakowań
Proszę o wydzielenĺe produktu do osobnego pakietu ĺ określenĺe wielkości wadium. Producent ma
jednego dystrybutora na terenie Polski co ogranicza konkurencję. Zgoda Państwa pozwoli na
przystąpienie do postępowania większej ĺlości oferentów i ým samym uzyskanie atrakcyjnej ofefty w
ramach przyjętego kryterium oceny'
odp. Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym ulega zmianie SIWZ oľaz
ogłoszenie o zamówieniu w powyższym zakľesie.

PYTANIE NR 2
Pakĺet 35 poz. Nr 9 Zĺeleń Indocyjanĺnowa 25mg Samp+rozp - 10 opakowań
Proszę o wydzielenie produktu do osobnego pakietu i określenie wielkoścĺ Wadium. Producent ma
jednego dystrybutora na terenie Polskĺco ogranicza konkurencję'Zgoda Państwa pozwoli na
przystąpienie do postępowania większej iloścĺ oferentów i Ęm samym uzyskanie atrakcyjnej ofeĘ w
ramach przyjętego kryterium oceny.
odp. Zamawiający wyľaża zgodę. W związku z pov,lyższym ulega zmianie SIWZ oraz
ogłoszenie o zamówieniu w powyższym zakresie'

PYTANIE NR 3
Czy Zama'wiaiący w pakiecie Nr 3 poz. 103-108 (BUDESONIDUM 0,125; 0,25 i 0,5mglmt) wymaga leku,
zgodnie z obowiązuiącą Chaľakterystyką Produktu Leczniczego, w postaci budezonidu zmiktonizowanego

bap. z"'"wiający dopuszcza powyższe. Zamawiający Wymaga powyższego w poz. Lo4,
106, 108 pakietu nr 3.

PYTANIE NR 4
Czy ZamalvlĄący w pakiecie Nr 3 poz. 103-108 (BUDESONIDUM 0,125; O,25 iO,Smg/ml) wymaga, aby leki o tei
samei nazwie międzynaľodowei (Budesonidum) i dtodze podania, lecz w ńżnych dawkach pochodzĘ od
tego samego pĺođucenta ze wzglęđu na możliwość łączeĺia dawek?
odp. Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 5
Czy Zamalłłĺający w pakiecie Nr 3 poz. 100-102 wymaga' aby leki o tei samei nazwie mięđzynarodowei
(Budesoniđ/ Fumaran Foĺmoterolu) i dĺođze podania, lecz w tóżnych dawkach pochodzĘ od tego samego
ptoducenta ze względu na możliwość łączenia dawek?
odp. Zamawiający nie wymaga.
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PYTANIE NR 6



Dotvczv pakietu nľ 3 poz. 2
Up.'ejmle p.osimy o dopuszczenie spełniającego te samę cele prepaľatu probiotycznego o nazwię ProbioDr.

będącego preparatem złoŻonym i dietetycznym środkiem spoŻywczym specjalnego przeznaczenia medycznego,

prreznđc.onym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej

przebađany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Ląctobącillus ľhamnosus i Lactobacillus
helveticus w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę w takim stosunku ilościowym jak w preparacie opisan1'm w

slwz, występującym w takiej samej postaci.

odp. Zamawiający nie dopuszcza' wymaga produlGu leczniczego.

PYTANIE NR 7
Dotvczv oakietu nr3 ooz.2
Z*ľacam1zsĘ z lprzejmą pľośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie

LactoDr., będącego dietetycznym śľodkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego

najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii pľobiotycznych (działanie potwierdzone w

kiikuseĺ opublikowanych w liteľatuľze światowej badaniach klinicznych) Ląctobącillus rhamnosus GG ATCC
53103 w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, pÍzeznaczonego do stosowania u noworodków,

niemowląt, đzieci i osób dorosłych, w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps - po pľzeliczeniu kapsułek na

odpowiednią liczbę opakowah i zao\<ľągleniu uzyskanego wyniku w górę.

odp. Zamawiający nie dopuszcza' Wymaga produktu teczniczego.

PYTANIE NR 8
Dotvczv oakietu nľ 3 ooz. 365 i 366
Z uwagi na dopusżc'énie we wskazanych pozycjach suplementów diety, prosimy o dopuszczenie ľównież

dietetyóznych środków spożywczych specjalnego przeznaczeĺia medycznego o paľametrach dokładnie

odpowiadaj ącym wymo go m Zamaw iającego op isanym w S IWZ.
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 9
dot treści siwz:
Zwracalĺy się do Zamawiającego zuprzejmą pľośbą o wydzielenĺe z pakietu Nr 45 pozycji
2, 3, 4 i 5 oraz utworzenie nowej gľupy Nr 45a (poz. l Geťrtynib 250mg, 3}tabl.- 12

opakowań, poz.2 olaparib 50mg, 448tabl. -6 opakowań,PoZ.3 osimetľinib 40 mg,30 tabl.-

12 opakowań ipoz.4 osimetrinib 80 mg,30 tabl.-I2 opakowan)?
odp. Zamawiający wyraża zgodę. W związku z poryższym ulega zmianie SIWZ oraz
ogłoszenie o zamówieniu w powyższym zakresie.

PYTANIE NR 10
do tľeści pľojektu umowy: $ 2 ust.8
Zgodnie z zapisem aĺt.36z ust. 4 Prawa Farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od

12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w foľmie pisemnej albo w formie
dokumęntu elęktronicznego doręczonego śľodkami komunikacji elektronicznej.
'W zwíązku z powŻszym prosimy o wprowadzeníe modyfikacji do zapisów umowy
poprzez wykľeślenie z projektu umowy w $ 2 ust. 7 wyrażenia ,,zamówienia
telefonicznegott i nadanie $ 2 ust. I zdanie 1 nowego btzmienia:

,,Termin realizacjtposzczegőInychzamőwienlicząc od dnia złoŻenia zamówienia faxem lub

elektľonicznie.''
odp. Zamawiający Wyraża zgodę i zmienia tľeść 5 2 ust. 8 zdanie 1jak wyżej.

PYTANIE NR 11
do tľeści projektu umowy: $ 2 ust.9
-Y,ĺ 

zwiry,ku z zapisem art.36z ust. 4 Prawa Faľmaceutycznego (w bľzmieniu obowiązującym
od 12Iipca20t5 r.) odmowarealizacji zamówienia na leki następuje w formie pisemnej albo

w foľmie dokumentu elektľonicznego doľęczonego środkami komunikacji elektronicznej i
założeniem, że Wykonawca dokonuje dostaw w ľamach umowy tylko zgodnie z ottzymanym

zamówieniem od ZamawiĄącego, zwracamy się z prośbą o wykľeśleníe z umowy zapisĺíw

$ 2 ust. 9, nakładającego na Wykonawcę' każdorazowe potwieľdzenie otľzymanĺa
zam órľíenĺa przesłanego elektľonicznĺe przez Zamaw iające go.
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odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 12
do tľeści pľojektu umowy: $ 2 ust. 8 i 9
Czy Zanawiający dopuści składanie zamówień na foľmulaľzach Wykonawcy dla asoľtymentu
zawartego w pakiecie nr 45 poz.3,4 i 5?
wzory foľmulaľzy: zamówienia i oświadczenía świadczeniodawcy w załączeniu
odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE NR 13
do treści projektu umowy: $ 8 ust. a)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie teľminu rcalizacji dostaw do 48 godzin lícząc
od chwili otrzymania zamőwĺenia od Zamawiającego dla asoľtymentu zawartego w pakiecie
Nr 45 po2.2,3, i 5?
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 14
do treści pľojektu umowy: $ 5 ust. 3

Czy Zamawiający zaakceptuje termin ważności dostaľczanych leków równy minimum
połowie maksymalnego teľminu waŻności đla asoľtymentu zavłartego w pakiecie Nr 45 poz.
3?
(tj. 12-u miesięcy w pľzypadku 24 miesięcznego teľminu ważności, 9_u miesięcy w
pľzypadku ĺ'8 mĺesięcznego teľmĺnu ważności, itd. ...)
UZASADNIENIE,.
Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu
ważności są pełnowaľtościowe i dopuszczone do obrotu. Ponadto Zamawiający przewiduje
dostawy cyk|íczne, zgodne zbieżącymzapotrzebowaniem czylinie przewiduje konieczności
đłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej.
odp. Zamawiający nie wyľaża zgody. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy towaru
z krótszą datą ważności po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

PYTANIE NR 15
do treści pľojektu umowy: $ 5 ust. 4,5 i 6
Czy Zamawiający Wrazi zgođę na wydłuŻenie terminu rozpatrzenia ľeklamacji do 5 dni
ľobocrych od đaty jej ottzymania w pľzypadku rőŻnic ilościowych, wad jakościowych i
pomyłek asoľtymentowych dla asoľtymentuzawartego w pakiecie Nr 45 poz.2,3,4 i 5?
odp. Zamawiający wyjaśnia, lż po odpowiedziach Zamawiającego Par. 5 ust. 5 brzmi
następującol
,)eżeli wada nie wynika z przYczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązuje się wymienić ľeklamowany towar na wolny od wad w terminie 72godzin (po
upływie 48 godzinnego okresu na rozpatľzenie reklamacji przez Wykonawcęĺ na tošzt
Wykonawcy",

PYTANIE NR 16
do treści projektu umowy: $ 9 ust. l _2.

Czy Zamawiający wyrazi zgođę na zmnĺejszenie wysokości kar umownych o połowę i
pozwoli na wpľowadzenie modyfikacji do zapisów treści pľojektu umowy poprzeznadanie $6
ust. 1 i 2 nowego brzmienia:

1' ,, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaý Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie swoich zobowiązań umownych :

a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z
zapisów $ 2 ust B-11 lub $ 5 niniejszej umowy - w przypadku gdy opóźnienie realĺzacji zańowiéńiá iest
dłuższe niż 72 godziny - za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,1olo waftości paftii towáru.
Jeżeli zwłoka będzie tnłała powyżej 7 dni kalendazowych - Zamawiający ma prawo do wypowĺedzenia
umowy w trybie naĘchmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, przewidzianej w
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5 6 ust. 3. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego

wykonania umowy.
b) w pzypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami $ 2 ust. 12 niniejszej umowy -

w wysokości 50 zł za każdy przypadek,
c) w przypadku nie odebrania zareklamowanego towaru w terminie określonym w $ 5 ust' 7 niniejszej' 

umowy nie później niŻ 24 godziny po upływie terminu odbioru - w wysokości 50 zł za kaŻdy przypadek,

d) w przypadku nie wystawĺeńia faKury korygującej w terminie jak 5 5 ust' 8' niniejszej umowy oraz nie' 
później niż w terminie 2 dni od daty zwrotu towaru, każdorazowo w wysokości 50 zł.

3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej - obie. strony zastrzegają

mozliwośŁ żądania kary'umownej w wysokości 2,5olo waftości brutto niezrealizowanej części umowy''' ?

odp. Zamawiaiący nie wyľaża zgodY.

PYTANIE NR 17
do formalności, jakie powinny zostai dopełnione w celu za'warcia umowy:

Czy w sytuacji, gdy siedziba ťĺrmylosoba upľawniona do podpisania umowy w imieniu

Wýkonawcy znajduj,e się w poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wyrazi
zgodęna pľzesłanie umowy do podpisu na adľes Wykonawcy?
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 18
pakiet l9 porycja 16

ćzy za^ä*iäjący dopuŚci pľodukt Citra-LockTM ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4%o w postaci bezigłowej

amiułki x 5mi z systémem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w

poŕównaniu do Hóparyny, stosowany w celu ltrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub poľtu dożylnego
'ograniczając kľwawieniá ( pacjenôi z HIT ), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie

przeciw za\<rzepowe i pľzeciwb akteľyj ne?

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 19
pakiet 19 pozycja16
ćry zamäwiäjący dopusci produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem

zamauliaĺej iloŚci?
odp. Zamawaający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 20
pakiet 19 pozycja16

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pľodukt Citľa-LockTM ( cýľynian sodu )
w śtęzeniu 4% i posiaci ampułko-strzykawki x 5ml (strzykawka o pojemności 10ml)

stosowany jako skuteczne i bezpieczne ľozwlązanie przeciwzaI<rzepowe ĺ
przeciwbakteľyjne đo pľZepłukiwania dostępów naczyniowych obwodowych i
centľalnych?

odp' Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 21
polĺiet 30 pozycja 5Ą

ćzy zamäwiájący dopuści do postępowania pľodukt Citľa-LockTM ( cýrynian sodu ) w stężeniu 30% w

pośtaci bezigĺowej ampułki ś 
^i 

, przeliczeniem zamawianej iloŚci Z systemem Luer Slip, Luer Lock

,toro*uny iv celu utľzymania prawidłowej drożności cewnika' ľedukując zakaŻenia bakteryjne przy

jednoczesnym ogľaniczeńiu zastosowania kosŹownych środków trombolitycznych jako skuteczne ibezpieczne

r o zw iązanie pr ze ciw zakľ zep ow e i pľze c i wb akteryj ne ?

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 22
pakiet 30 pozycja 54
ćzy zamáwiáiący ĺopusci produkt pakowany po 5 ml w kaľtonie 20 szt. zprze|iczenięm zamawianej iloŚci?

odp. Zamawiający nie dopuszcza.
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PYTANIE NR 23
pakiet 10 pozycja62
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra_LockTM ( cýľynian sodu ) w stężeniu 4%o w postaci bezigłowej
ampułkí x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwieľdzona wieloma badaniami klinicznymi w
poľównaniu do Heparyny, Stosowany w celu utrzymania pľawidłowej dľożności cewnika i/lub portu doŻylnego
ograniczając krwawienia ( pacjenci z H|T ), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie
prze ciw zal<rzep owe i przeciwbakteryj ne ?
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANTE NR 24
pakiet 10 pozycja62
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kaľtonie z prze|iczeniem
zamawianej ilości?
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 25
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 3 poz.2 wycenę Trilacu pľoduktu leczniczego oTC spełniającego te
same cele, w skład któľego wchodzą wyselekcjonowane szczepy Żywych kultur bakteľii pľobiotycznych z
rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckiisubsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium
lactis (Bb-I2) przeznaczonego do stosowania u dzieci (bľak dolnej gľanicy wieku) i dorosłych, opakowanie
zawiera 20 kapsułek, po przeliczeĺiu kapsułek na odpowiedĺiąliczbę opakowań?
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 26
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatnoŚci liczony był od daty sprzedaŻy, oraz Żeby za
termin zapłaÍy uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 27
Czy ZamawiĄący wyrazĺzgodę na skricenie terminu płatnoŚci do 30 dni?
odp. Zamawiający nie wyraża zgodY.

PYTANIE NR 28
Czy Zamawiď1ący wyrazi zgodę na cesję praw i obowĺązkÓw z wzoru Umowy na bank kredytujący
grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomil zamawiającego o dokonaniu
takiej cesji. JednoczeŚnie Wykonawca potwierdza, iŻ mimo cesji jest uprawniony do wykonywania
praw ĺ obowiązkÓw z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank,
które zostanie przesłane w formie pisemnej.
odp. Zamawiający nie wyraża zgodY.

PYTANIE NR 29
Uprzejmie prosimy o Wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapislw:
,,Zmniejszenie iloŚci przedmiotu Umowy w toku jej realizacjĺ nie moŻe przekroczyć 20o/o ilości
okreŚlonych w niniejszej Umowie''
odp. Zamawiający nie wyľaża zgody.

PYTANIE NR 30
Uprzejmie prosimy o wydłużenĺe terminu dostaw do 48 godzin dla Pakietu nr 8B.
odp. Zamawiający Wyraża zgodę'

PYTANIE NR 31
Uprzejmĺe prosimy o Wydzielenie pozycji nr 2 z Pakietu 8A celem złoŻenia większej ilości
konkurencyjnych ofert.
odp. Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym ulega zmianle SIWZ oľaz
ogłoszenie o zamówleniu w powyższym zakresie.

PYTANIE NR 32
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8A pozycji nr 2 dopuści 2o/o HPMC o osmolarnoŚci 265-300 mosmol/l
w ampułkostrzykawce o pojemności 2,5ml?
odp. Zamawiający dopuszcza.
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PYTANIE NR 33
Uprzejmie prosimy o wydłuzenie terminu dostaw do 48 godzin dla Pakietu nr BA pozycja nr 2.

odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 34
Czy Zamawiający w Pakiecie 21 A poz' 16 dopuŚci Cefuroximum 50mg proszek do sporządzenia
płynu do wstrzykiwań stosowany w okulistyce, do podania do komory przedniej oka, w opakowaniach
po 10 fiolek bez igieł?
odp. Zamawiający nie dopuszcza'

PYTANIE NR 35
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr 16 z Pakietu 21A celem złoŻenia większej iloŚci
konkurencyjnych ofert.
odp. Zamawiający nie wyľaża zgody.

PYTANIE NR 36
Dotyczy Projektu Umowy $ 2 ust. 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,1o/o wartoŚci brutto?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 37
Dotyczy Projektu Umowy $ 6 ust. 1, Iit. a):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokoŚci 0,1o/o wańości partii
towaru?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 38
Dotyczy Projektu Umowy $ 6 ust. 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 1% wartoŚci brutto
n iezrealizowanej części umowy?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 39
Czy moŻna wycenĺi leki w opakowaniu innejwielkości niŻ Żądana przezZmawiającego, a iloŚl
opakowań odpowiednio przeliczyl tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?
odp. Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 40
Prosimy o podanie, w jaki sposÓb prawidłowo przeliczyi ilośl opakowań handlowych w przypadku
występowania na rynku opakowań posiadających inną iloŚl sztuk (tabletek' ampułek, kilogramÓw itp.),
niŻ umieszczone W S|WZ (czy podawai pełne iloŚci opakowań zaokrąglone w górę, czy ilośl
opakowań przeliczyl' do dwlch miejsc po pzecinku)?
odp. Zamawiający wskazał powyższe w Załączniku nr 3 do SIWZ - lit. c pkt 12.

PYTANIE NR 41
Czy w przypadku, jeŻeli Żądany wzez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest
tymczasowy brak produkcjia nie ma innego leku rÓwnowaŹnego, którym moŻna by było go zastąpić
naleŻy wycenii ten lek podając ostatnĺą cenę sprzedaŻy oraz uwagę o jego braku czy nie wycenial go
wcale? Dotyczy
Pak.14 poz.14 Targĺn, 10 mg+ 5 mg, tabl.o przedł.uwaln., 30 szt
Pak.14 poz.44 Sopodorm 2, 1 mglml;2ml,roztw.do wstrz., 10 amp
Pak. 1 5 poz.9 Pneumo 23,szczep,0, 5ml, roztw.do wstrzyk., 1 a-strzyk
Pak. 1 5 poz. 1 3 Pentaxim,szczep, 0, 5ml, inj, 1 fiol+amp -strz,2 igły
Pak. 1 9 poz.32 Adavin,4mg/4m1, prosz, rozp. d/sp. rozt.d/wst, 5 fiol
Pak.19 poz.46 Vfend,200 mg, prosz,rozp.d/sp.roztw.d/inf, 1 zest
Pak.19 poz.47 Zeldox, 20 mg, kaps., 30 szt
Pak. 1 9 poz.48 Zeldox,2lmglm l, prosz, rozp. ds. r. d/wst, 1 fiol+ 1 am p
Pak.19 poz.49 Zeldox,4O mg, kaps., 14 szt
Pak.19 poz.50 Zeldox, 80 mg, kaps., 56 szt
Pak.30 poz.2 Kiovĺg, 1gl10 ml' roztw.do inf., 1 fiol
Pak.30 poz.27 Albumina ludzka, 50Ä,inj., (Biomed), 50 ml
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Pak. 30 poz.57 Gastrotrom bina, 1 0000jm, prosz,2fiol(s. s. )+rozp
Pak.30 poz.58 Gastrotrombina, 5000jm,prosz,2fiol(s.s.)+rozp
Pak.21Apoz.2 Ospamox, (125 mg/S ml),prosz.d/sp.zaw.doust.,60ml
Pak.21C poz.21 Erythromycinum lntravenos,300mg, inj., I fiol
odp. Zamawiający wyjaśnia, iż należy podać ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego
braku.

PYTANIE NR 42
Pak.S poz.'lB
Czy Zamawiający wymaga Wyceny w opakowaniu 40 g ?
odp. Zamawiający wymaga 4og.

PYTANIE NR 43
Pak.6 poz.12
Czy Zamawiający wyrazizgodę na Wycenę preparatu w opakowaniu x 10 but.- 95 op'?
odp. Zamawiający wyľaża zgodę.

PYTANIE NR 44
Pak.12 B po2.1.2.3.4
Czy ZamawiĄący wyrazizgodę na Wycenę preparatu w opakowaniu x 5 fiolek ?
odp. Zamawiający wyľaża zgodę.

PYTANIE NR 45
Pak.12B poz.5
Czy ZamawiĄący wyrazizgodę na Wycenę preparatu w opakowaniu x 10 amp.-strz.?
(tylko taka postać jest dostępna)
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 46
Pak.12 B poz.9.1 0,1 1 .12.
Czy Zamawiď1ący wyrazi zgodę na Wycenę preparatu w opakowaniu x 10 amp.-strz'?
(tylko taka postai jest dostępna)
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 47
Pak.14 po2.14,20
Czy Zamawiający wyrazizgodę na Wycenę preparatu w opakowaniu x 60 tabl. o przedł.uwaln., - 5
op.? (brak dostępnego preparatu w opak.30 tabl' o przedł 'uwaln )

odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANTE NR 48
Pak.14 oo2.15.16
Czy ZamawiĄący wyrazi zgodę na Wycenę preparatu w opakowaniu x 5 amp- 120 op'?
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 49
Pak.14 poz.37
Czy ZamawiĄący wyrazi zgodę na Wycenę preparatu równoważnego w dawce 12 ugth x 5 plastrlw
(w załączeniu pismo od producenta)
odp. Zamawiający wyraża zgodę'

PYTANIE NR 50
Pak.14 poz.52
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Wycenę preparatu w opakowaniu x 60 , tabl. powl.o zmodyf
uwaln- 4 op.?
(brak zarejestrowanego preparatu w dawce 0,29 x 20 tabl. powl.o zmodyf. uwaln)
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 51
Pak.15 poz.1
Czy Zamawiający wyrazizgodę na Wycenę preparatu w opakowanĺu x 'lO amp.-strz. - 150 op. ?
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(producent zmienił wielkoŚć opakowania , zakończona produkcja x 1 amp-strz)
odp' Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 52
Pak.15 poz.8
Bardzo proszę o sprecyzowanie przedmiotu zamlwienia, wykreślenie Mw pozycji z pakietu -
Podany preparat nie jest zarejestrowany.(nie istnieje)- brak moŹliwoŚcijakiejkolwiek wyceny.
odp. Zamawlający miał na myśti preparat Ępu Vaxigrip junior - należy podać ostatnią
cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.

PYTANIE NR 53
Pak.15 poz.9
Bardzo proszę owlw pozycjiz pakietu - podany preparat nie jest juz dostępny- producentzakończył
produkcję.
odp. Zamawiający wyjaśnia, iż należy podać ostatnlą cenę sprzedaży oraz uwagę o jego
braku.

PYTANIE NR 54
Pak.15 poz.17
Czy ZamawiĄący wyrazi zgodę na Wycenę preparatu w opakowaniu x 'ĺ5 amp. - 2 op' ?
(producent zmienił wĺelkośl opakowania , zakoŕlczona produkcja x 1 amp. )

odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 55
Pak.19 po2.4,5.
Czy Zamawiający dopuszcza do postępowania wszystkie leki (postaci, dawki) znajdujące się w
aktualnym Katalogu Chemioterapii ?
odp. Zamawlający dopuszcza.

PYTANIE NR 56
Pak.19 poz.7,8
Czy Zamawiający wyrazizgodę na Wycenę preparatu w opakowaniu x 60 tabl. powl' - z odpowiednim
przeliczeniem: poz.7 -'1op;poz.8 -3 op.?
(producent udzĺela warunklw tylko na takie opakowanie)
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 57
Pak.19 ooz.47
Czy Zamawiaiący wyrazi zgodę na Wycenę preparatu w opakowaniu x 30 kps.- 6 op.?
(brak opakowania x 56 kps. w tej dawce)
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANTE NR 58
Pak.19 poz.49
Czy ZamawiĄący wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 14 kps'- '12 op'?
(brak opakowania x 56 kps. w tej dawce)
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 59
Pak.20 poz.8.9
W związku zzakończoną produkcją preparatu w opakowaniu 425 g czy Zamawiający wyrazi zgodę na
Wycenę preparatu odpowiednio : W poz. 8 opakowanie 400 g_ 16op. a w poz.9 opakowanie 400 g-7
op.?
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 60
Pak.21Aooz.9.10
W związku zzakoťlczoną produkcją preparatu W op. X 1 fiol czy Zamawiający wyrazi zgodę na
Wycenę preparatu W op. X 10 fiol- odpowiednio 8 op. i 10 op'?
odp. Zamawiający wyraża zgodę.
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PYTANIE NR 61
Pak.21A ooz.13
Czy ZamawiĄący wyrazi zgodę na Wycenę preparatu w opakowaniu x 10 tabl.powl.- 119 op.?
odp. Zamawiający wyľaża zgodę.

PYTANIE NR 62
Pak.21A ooz.15
W związku zzakoŕlczoną produkcją preparatu 0'59/5 ml 50 ml- Czy ZamawiĄący wyrazi zgodę na
Wycenę preparatu '' (125 mglí ml),gran.do sp.zaw, 50 ml ?
odp. Zamawiający nie wyľaża zgody. Należy podać ostatnią cenę sprzedażry oraz uwagę o
jego bľaku.

PYTANIE NR 63
PaR.21A poz. 16.
Czy Zamawiający wymaga preparatu zawierającego 10 fiolek cefuroxymu 50 mg i 10 jałowych igieł
(18G x 1%", 1,2 mm x 40 mm) z filtrem 5 mikroniw (membrana kopolimeru akrylowego na nietkanym
poliamidzie), zalecanych do uŻycia w celu przygotowania leku do podania dokomorowego W chirurgĺi
zaimy.?
odp' Zamawiający Wymaga powyższego.

PYTANIE NR 64
PaR.21A poz.19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Wycenę preparatu w opakowaniu x 10 but' - 4 op.?
(op. x 1 fiol- stałe wstrzymanie w obrocĺe )
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 65
Pak.21Apoz.22.
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treŚcią Charakterystyki Produktu Leczniczego,
zaoferowany produkt lmipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co
pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuť1i doŻylnej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby
zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt lmĺpenem Cilastatin
posiadał możlĺwośl przygotowania roztworu do infuzjiz wykorzystanĺem 0,9% roztworu chlorku sodu
orazli z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?
odp. Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 66
Pak.21Apoz.27
Czy ZamawiĄący wyrazi zgodę na Wycenę preparatu w opakowaniu x 10 poj. - 6 op.
odp. Zamawiający wyľaża zgodę.

PYTANIE NR 67
Pak.21Aooz.30
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treŚcią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat
Meropenem posiadał stabilnośi gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego W NaCl 0,9%: 3
godziny w temperaturze 15-25"C i24 godziny w temperaturze2-8"C, a w przypadku rozpuszczenia
produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25oC i I godzin w temp. 2-8oC, co pozwoli na bezpieczne
przeprowadzen ie infuzji dozylnej?
odp. Zamawiający nie wymaga, to postać doustna.

PYTANIE NR 68
Pak.21A poz. 31
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat
Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozplszczonego W NaCl 0,9%: 3
godziny w temperatu rze 15-25'C i 24 godziny w temperatu rze 2-8oC, a w przypadku rozpuszczenia
produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25oC i I godzin w temp. 2-8oC, co pozwoli na bezpieczne
przeprowadzenie infuzji dozylnej?
odp' Zamawiający nie wymaga, to postać doustna.

PYTANIE NR 69
Pak.21A poz.32

9



W związku zzakoŕlczoną produkcją preparatu Nystatyna Teva (Nyst'Pliva)2400009jl24ml,gr,zaw,1fl-
Czy ZamawiĄący wyrazizgodę na Wycenę preparatu : Nystatyna
Teva,2800000jm/28m1, gr.d/sp.zaw., 1 but. ?
odp. Zamawiający wyraża zgodę'

PYTANIE NR 70
Pak.21Apoz.35
Czy Zamawiający ma na myśli dawkę 100 mg/5 ml, gran. do sporz. zaw. doustn., 60 ml ?
odp. Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 71
Pak.30 poz. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Wycenę preparatu Bupivacaine Grindeks, 5 mg/ml; '10ml,roztw.do

wstrz',5 amp W ilości 'ĺ30 opakowań?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 72
Pak.30 poz. 10.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Wycenę preparatu Bupivacaine Spinal Grindeks, 5 mg/ml;
4ml, roztw.d/wstrz, 5amp. ?
odp. Zamawiający wyraża zgodę,jeślijest to roztwór hiperbaryczny.

PYTANIE NR 73
Pak.30 poz.30
Czy zamawiający ma na myŚli preparat o składzie '.280-760 j'm' ludzkiego ll czynnika krzepnięcĺa
knľi, oraz 260-620j.m' białka ci240-640j.m. białka S. iheparynę (100_250 j'm./fiolka, )(octaplex)?
odp. Zamawiający nie potwieľdza powyższego, Powyższe miał na myśli Zamawiający w
poz. 35 pakietu nr 30.

PYTANIE NR 74
Pak. 30 poz. 39.
Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu' Umożliwito przystąpienie większej Iiczby
oferentlw.
odp. Zamawiający wyľaża zgodę. lńt związku z powyższym ulega zmianie SIWZ oraz
ogłoszenie o zamówieniu w powyższym zakresie.

PYTANIE NR 75
Pak.30 poz.42.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Wycenę preparatu: Methadoni hydrochloridum, 10 mg/ml, but. 1000
ml koncentrat do sporządzaniaroztworu doustnego, ktÓrego stabilnośl po otwarciu w temp. poniŻej25
stopni C wynosi 90 dni, a po sporządzeniu roztworu 14 dni, ze wskazaniem do substytucyjnego
podtrzymującego leczenia uzaleŻnienia od opioidlw u dorosłych w połączeniu z odpowiednią opieką
medyczną, społeczną i psychospołeczną?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 76
Pak.30 poz.50
Czy zamawiający dopuszcza wycenę 178 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4
litry - Fortrans) , ktlry jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu
Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem
wykorzystywanym W Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego
wykrywan ia raka jelita gru bego (http://pbp. org. pl/kolonoskopia/przygotowan ie)?
odp. Zamawiający n|e dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że
warunkiem realizacji umowy jest uzyskanie kontraktu na przesiewowe badania
profilaktyczne chorób jelita grubego'

PYTANIE NR 77
Pak.30 poz.54
Czy Zamawia)ący wyrazi zgodę na Wycenę preparatu w opakowaniu x 5 fiol.?
odp. Zamawiający vlyraża zgodę.

10



PYTANIE NR 78
Pak.32 poz. 1.2
Czy Zamawiający dopuszczawycenę wszystkich produktlw leczniczych octanu glatirameru,
refundowanych w programie lekowym B.29, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia?
odp. Zamawiający nie potwierdza i doprecyzowuje, iż wymaga pľeparatu na konĘnuację
leczenia.

PYTANIE NR 79
Dotyczy $ 5 ust. 3 wzoru umowy - termin ważności produktów
Czy Zamawiający zgodzi sĺę na skrócenĺe minimalnego terminu ważności dostarczanych produktów
leczniczych do 6 miesĺęcy?
Biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywnie, zgodne z bieżącym
zapotrzebowaniem i Szpital nie buduje sobie zapasów, 6 miesięczny termin ważności wydaje się być
wystarczający'
Ewentualnie czyZamawiający zgodzi się na dopisanie we wzorze umowy zdania: ,,7amawiający dopuszcza
możliwość dostawy przedmiotu zamówienia z terminem ważnoścĺ krótszym niż wymagany tylko w przypadku
uzyskania przez Wykonawcę zgody od Zamawiającego"?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy towaru
z krótszą datą ważności po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

PYTANIE NR 80
Dotyczy $ 2 ust. 8 pkt. a wzoru umowy oraz Pkt. 4.4 SIWZ -24-godzinny termin dostawy
Czy Zamawiający zgodzi się dla pakiety nr ].6 na wydłużenie terminu realizacji poszczególnych zamówień z 24
godzin do co najmniej 48 godzin?
Ze względu na skalę prowadzonej przez Wykonawcę działalności, termin 24-godzinny jako standardowy termin,
nie zawsze jest możliwy do realizacji, zwłaszcza jeżeli zamówienie jest składane przez szpital w godzĺnach
popołudniowych dnia poprzedniego. oczywiście, w miarę możliwości Wykonawcy, na prośbę Zamawiającego
dostawy będą realizowane w terminie najkrótszym z możliwych.
odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe dla pakietu nľ 16.

PYTANIE NR 81
Czy Zamawiający wykľeśli paľ. 2'5.? Towar będzie dostarczany przez kuriera i koniecznoŚó ľozlokowania
towaľu w magazynie (ułożenie na półkach) spowoduje opóŹnienie pozostałych dostaw przewidzianych na dany
dzień.
odp. Zamawiający nie wyľaża zgodv i zaznacza, iż powyższy wymóg dotyczy wyłącznie
dostaw powyżej 576kg lub pojedynczej paczki cięższej niżL2kg.

PYTANIE NR 82
Czy Zamawiający wykreśli zapis par' 2'7? -względnie zmieni waľtość kaľy na l0% waľtości bľutto
zr ealizow anego zamówien ia.

odp. Zamawiający zmienia zapis Par.2.7 następująco:
,,W przypadku zlecenia usługi dostarczenĺa towaru firmie zewnętrznej, np. kurierskiej, Wykonawca ma
obowĺązek zlecĺć wniesienie towarów do wskazanego pomieszczenia. W przypadku, gdy Wykonawca
pozostawi zamówiony towar poza wskazanym pomieszczeniem, Zamawĺający samodzielnie dostarczy
go do magazynu Apteki Szpitalnej na koszt Wykonawcy, czego następstwem będzie wystawĺenie
NoTY OBCIĄZENIOWEJ na wykonanie usługi w wysokości loo/o waľtości brutto niewniesionych
towařów''.

PYTANIE NR 83
Czy Zamawiający wykľeśli par. 2.l2? Fakt wpľowadzenia nowych leków do sprzedaŻy nie ozĺacza, Że
Wykonawca może je zaofeľować w ľamach niniejszcj Umowy i żc są onc w takim razic automatycznie
wprowadzane do ofeľty Wykonawcy zamiast, czy obok już oferowanych produktów. Wykonawca ofeľuje towary
wskazane w ofercie i tylko one Są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Zdeťlniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego stľony zawieľają umowę objętą
obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić,, Że w każdym pľzypadku zaofeľuje pľodukt
zamienny,tymbardziej,ŻemoŻe się to wiązać zraŻącą stľatą po stľonie Wykonawcy.
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 84
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Czy Zamawiający wykľeśli zapis par. 2.13? Wykonawca ofeľuje towary wskazane w ofercie i tylko one są
przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdeťlniowanie pľzedmiotu zamówienia
powoduje, że tylko co do niego stľony zawieľają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w
stanie zapewnić,, że w każdym pľzypadku zaoferuje produkt zamienny, tym baľdziej , Że moŻe się to wiązać, z
raŻącą stratą po stronie Wykonawcy.
odp. Zamawiający nie wyľaża zgody.

PYTANIE NR 85
Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.14 fĺazę: 

',W 
przypadku leków termolabilnych - dla prawidłowej realizacji

dostawy - niezbędne jest pľzedłożenie dokumentu potwierdzającego transpoľt leków w odpowiednich
waľunkach w dacie dostawy.''? Dostawa odbywa się zgodnie z Dobrą Pľaktyką Dystľybucyjną, za co
Wykonawca bierze odpowiedzialność, nadto konieczność dľukowania i dostaľczania wydruków tempeľatury
transpoľtu powoduje opóźnienia w kolejnych dostawach zaplanowanych na dany dzień.
odp. Zamawiający nie wyraża zgodv.

PYTANIE NR 86
Czy Zamawiający w par.5.4. zmieni termin rozpatrzenia ľeklamacji na 3 dni ľoboczę? Zýoszona reklamacja
wymaga ľozpatľzenia z uwzg|ędnieniem analizy dokumentów magazynowo-spedycyjnych oľaz wyjaśnień firmy
kurieľskiej dostarczającej leki. Wykonanie tego w ciągu 48 godzin jest niemożliwe.
odp. Zamawiający nie Wyraża zgodY.

PYTANIE NR 87
Czy ZamawiaJący w par. 5.5. w zdaniu ,,Wykonawca zobowiązuje się wymienić reklamowany towar na wolny
od wad w terminie 72 godzin" na końcu dopisze frazę: ,,po rozpatrzetiu reklamacji pľzez Wykonawcę''?
odp. Zamawiający wyraża zgodę na zapis następujący:
,)eżeli Wada nĺe Wynika z przYczYn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się
Wymĺenić reklamowany towar na Wolny od wad W terminie 7Ż godzin (po upływie 48 godzinnego
okresu na rozpatrzenĺe reklamacji przez Wykonawcę), na koszt Wykonawcy".

PYTANIE NR 88
Czy Zamawiający wykreŚlipar.5.6.? Zagwarantowanie sobie moŻliwości zwľotu towaru,,w przypadku pomyłki
asoľtymentowej" oznacza, że w istocie towaľ sprzedawany jest na próbę, zaś Zamawiający w praktyce zawsze
moŻe zdecydować o jego zwróceniu. Produkty leczniczejednak w takim wypadku nie będą się nadawaó do
dalszego obrotu, zatem WykonawcanaraŻony jest tu naraŻącąstratę.
odp. Zamawiający nie wyraża zgody, gdYż oznaczałoby to zgodę na przyięcie przez
Zamawiającego każdego ľównież omyłkowo sprzedanego przez Wykonawcę towaru.

PYTANIE NR 89
Czy Zamawiający wykľeśli zapis par. 5'7? W pľzypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca w
odpowiednim trybie i terminie wymieni ľeklamowany towar na wolny od wad. W przypadku nieuwzględnienia
ľeklamacji zabieranie towaru nie następuje. Termin 72 godzin nie jest skoľelowany z terminami rozpatrzeniai
załatul ienia rekl amacj i.
odp. Zamawiający nie wyľaża zgody.

PYTANIE NR 90
Czy Zamawiający wykľeŚli paľ.6.l'b. lub zmieni sposób naliczania kaľy umownej z waľtości kwotowej na
wartość pľocentową (0,2%) zmienianego zamőwienia? obecny sposób naliczania kar umownych gľozi ich
naliczeniem w wysokoŚci raŻąco wygóľowanej.
odp. Zamawiający nie wyraża zgodY,

PYTANIE NR 91
Czy Zamawiający wykreśli paľ.6.l'c.lub zmien| sposób naliczania kaľy umownej z waľtości kwotowej na
waľtość procentową (0,2%) nie odebranego zareklamowanego towaľu? obecny sposób na|iczania kar
umownych gľozi ich naliczeniem w wysokości rażąco wygóľowanej.
odp. Zamawiający nie wyraża zgodY.

PYTANIE NR 92
Czy Zamawiający wykĺeśli paľ.6.l.d. lub zmieni sposób naliczania kary umownej z waľtości kwotowej na
waftość procentową (0,2%) nie odebľanego zareklamowanego towaľu? obecny sposób naliczania kar
umownych grozi ich naliczeniem w wysokości raŻąco wygóľowanej.
odp. Zamawiaiący nie wyľaża zgody.
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PYTANIE NR 93
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nľ 4 w poz 3 leku Acidum valpľoicum w postaci
fiolki + amp ľozpuszczalnika?
odp. Zamawiający Wyraża zgodę.

PYTANIE NR 94
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr l2A leków w poz. 1-7 w postací
ampułkostrzykawek gdyżtylko taka postać dostępna jest na rynku polskim?
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 95
Dotyczy pakietu nľ 38 poz. 3
Przedmiotem zamowienia w zakresie częŚcí nr 38 pozycji 3 jest dostawa produktu
Leczniczego Capecitabine 150 mg. Zgodníe z pkt 4. sIwZ, ,,Zamowienie należy realízować w
terminie: 12 miesięcy ođ daty zauĺarcia umowy.''
Z uwagi na decyzję biznesową podjętą przez producenta produktu leczníczego Xeloda -
spółkę F. Hoffmann-La Roche, produkcja Ww. leku w dawce 150 mg została ograniczona i
produkt leczniczy Xeloda 150 mg przestał być dostępny na polskim ľynku w kwietniu 2018
roku.
Majac na uwadze pow:ĺższe, cz:ĺ Zamauliajac\ĺ dopuszcza możliwośc w:ĺłaczenia z pakietu nr
38 poąvcji 3?
JeŚli tak, to prosimy o uwzględnienie powyższego w treŚci SIWZ.
odp. Zamawiający Wyraża zgodę. W związku z powYższym uIega zmlanae SIWZ oraz
ogłoszenie o zamóWieniu w powyższym zakresie.

PYTANIE NR 96
Dotyczy pakíetu nr 38 poz.9, 10, 11:
Czy Zamauĺiający dopuści w pakiecie 38 poz. 9, Lo, 11 produktleczníczy Interfeľon
a7fa 2a w formie ampułko-strzykawki?
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 97
Dotyczy pakietu nr 27 poz. 4-Ĺoz
Czy Zaĺĺawiąący w pakiecie 27 poz. 4-10 w kolumnie ,,opakowaníe" ĺľríaJ. na myślí
amp-strzyk o'3 ml ? Informujemy, íż produkt Ieczniczy glíkol metoksypolietylenowy
erytropoet5my beta nie jest pakowany w amp-strzyk o pojemności 1 ml.
odp. Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 98
Do $2 ust.8 ppkt b) i ust,ĺĺ projektu umowy. Czy Zamawiający Wyrazi zgodę na

tłĺydłużenie czasu dostawy w trybie "na cito'' do 'l0 godzin od momentu złożenia
zamóWienaa?

odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 99
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i

braku moŹliwości dostiarczenia zamiennika leku W cenie pnetargowej (bo np. będzie
to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający Wyrazi zgodę na sprzedaż W
cenie zbliżonej do rynkowei lub na Wyłączenie tego produktu z umowy bez
konieczności ponoszenia kary pzezWykonawę (dotyczy zapisu $2 ust.í2 projektu
umowy)?

odp. Zamawiający wyjaśnia, iż w takim pľzypadku naIeży stosować Par. 4 pkt 8 pľojektu
umowy.

PYTANIE NR lOO
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Do treści $2 ust.15 pĘektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką
wynikającą z treści art. 552 k.c.: ''... zwgłączeniem powołania się pÍzezWykonawcę
na okolicznoŚci, które zgodnie z pzepisami prawa powszechnie obowiązującego
u prawn iają Spzedającego do od mowy dostarczen ia towa ru Ku pującem u.''

odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 101
ZamawiĄący zastrzega sobie możliwość zmian ilośc|owych pzedmiotu umowy, ale
nie określił ich warunklw, m.in' nie wskazałw jakich okolicznośclach zmiana mogłaby
mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilośclowych odnośnie
poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2,w ałiązku z art. 144 ust. 1_1b,
1d, 1e Ustawy PZĘ brak okreŚlenia warunków zmiany umowy będzie pzesądzal o
nieważności zapisu s4 ust.3 pĘektu umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający
odstąpi od tego zapisu w umowie?

odp. Zamawiający jako podmiot leczniczy starał się z należyĘ starannością i swoim
wietoletnim doświadczeniem możliwle pľecyzyjnie zaplanować ilość przedmiotu
zamówienia. Niemniej jednak nie mamy wpływu na ilość i rodzaj jednostek chorobowych
jakie przyjdzie nam leczyć, u zgłaszających się do nas pacjentów.

PYTANIE NR 102
Do treści s5 ust.3 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy

sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiĺJuje
konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktlw w magazynie
apteki szpitalnej, to dlaczego Wyznacza Warunek 12-miesięcznego okresu ważności
zamówionych towarów? Wskazujemy przY tym, Że zgodnie z Prawem
farmaceuĘcznym produkĘ lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są
pďnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o
dopisanle do $4 ust.3 projektu umowy następującej treści: ''..', dostawy produktów z
krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i

każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony +'zedstawicbl
äamawiaiącego.''

odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie punktu 3A w Paľ. 5 umowy o następującym
brzmieniu: ,,W wyjątkowych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy
przedmiotu umowy z krótszym niż l2_miesięczny terminem ważności - pod warunkiem
wyrażen ia zgody każdoľazo w o przez u poważn ionego przedstawiciela Za maw|ającego''.

PYTANIE NR IO3
Do 56 ust.1 ppkt b) projektu umowy. Prosimy o zmniejszenie wymiaru kary umownej
za niezłoŻenie w terminie pisemnej informacji o zmianach w realizacji zamówienia do
wysokości 50 zł zakaŻdy pzypadek'

odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 1O4
Do $8 ust.2 ppkt a) projektu umowy prosimy o dopisanie: "... jednak na okres nie
dłuższy niż 6 m-cy.''
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR IO5
Do treści $10 ust.1 ppkt b) projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z
pzesłanką wynikająą z treścl art. 552 k.c.: ''... z wyłączeniem powďania się pzez
Wykonawcę na okoliczności, ktlre zgodnie z pzepisami prawa powszechnie
obowiązującego uprawniają Spzedającego do odmowy dostarczenia towaru
Kupującemu.''
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odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANTE NR 106
W związku z koniecznością zloŻenia dokumentu JEDZ w zaszyfrowanej postaci na
podany pÍzez Państwa w S|WZ adres e-mail oíaz z potencialną możliwością
zaistnienia sytuacji, w któĘ nasze zaszyfrowanewiadomościzostanąprzezPaństwa
system uznane jako spam lub wirus, w oparciu o art. 10b. ustawy PZP prosimy o
dodanie naszych domen do "white lisĘ'' w Państwa systemach zabezpieczeń, bądź
też upewnlenie się, że nasze domeny już na 

"white 
liście" u Państwa wldnieją.

Poniżej nasze domeny (prosimy o niapubłikowanie nazw domen. oonieważ zawienia
nazwe wvkonawc:ĺ - zgodnie z aĺt. 38 ust 2 ustawv PZP zamawiaiacv pnekazuie
wviaśnienia wvkonawcom bez uiawniania źrldła zapvtania)
Prosimy też o niezwłoczne potwierdzenia otrzymania zaszyfrowanego dokumentu
JEĐz. Z doŚwiadczenla wiemy, iż informacja o tym, że nasz zaszyfrowany jedz do
Zamawiającego nie dotarł niejednokrotnie przychodzi do nas już po terminie otwarlia
ofert.
odp. System Zamawiającego automaĘcznie wysyła potwieľdzenie dostaľczenia
wiadomości na dedykowaną dla JEDZ skľzynkę pocztową.

PYTANIE NR 107
,,Czy Zamawiający dopuŚci preparat Sojouľn ( Sewofluľan l00 %) w butelce ze szkJa oranżowego typu III250
ml ? Przepľowadzoĺa przez niezależne ameľykańskie laboľatorium próba spadowa butelek Sojourn dowiodła
wysokiego poziomu bezpieczeństwa szklanych opakowań fiľmy Piľamal w waľunkach szpitalnych. Butelka jest
wyposażona w system wlewowy - konektor wielokrotnego użytku ( konektor nakręcany na butelkę stanowi
szczelny , bezpoŚredni system napełniania parownika ) . Zapewniamy bezpłatne użyczenie paľowników
kompatybilnych z aparaÍami do znieczulenia , znajđującymi się na wyposażeniu szpitala . Gwaľantujemy
ľównież bezpłatny seľwis jak i kalibľację uŻyczonych parowników pľzez okres trwania umowy pľzetaľgowej .''
odp. Zamawiający dopuszcza. Wymagane jest użyczenie parowników od pierwszego dnia
obowiązywania umowy.

PYTANIE NR 1O8
Czy moŻna wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz rőżniący się postacią
przy zachowaniu tej samej dľogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka arównowaŻnik ma postać dľaŻetki,
kapsułki, kapsułki twardej, tabletki powlekanej lub drażowanej (amp. za fiolkę i odwrotnie; krem, żel za maść
lub odwrotnie)?
odp. Zamawiający nie wyraża na powyższe zgody. Jest to dopuszczalne Ęlko w
przypadku omyłki Zamawlającego' gdy opisana postać nie istnieje na rynku. Nie
dopuszcza się zamiany fiolki na ampułki.

PYTANIE NR 109
Czy moŻna wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż Żądana pľzez Zamawiającego, a ilość opakowań
przeliczyć, tak, aby liczba snuk (tabl,draŻ,amp,kaps,fiol,gramów,kg) była zgodna ze SIWZ?
odp. Zamawiający wyraża zgodą, pod warunkiem zastosowanla zaokrągleń zgodnie z
Załącznikiem nr 3 do SIWZ !it. C pkt 12.

PYTANIE NR 110
Jaką ilość opakowań wycenić jeŻeli z, przelicreń wychoĺlzi ilość ułamkowa np' j2'j3 opk? C,z.y zaokľąglać clo
pełnego opakowania w góľę czy podawać, ilość z 2 miejscami po pľzecinku
odp. Zamawlający wyjaśnia' iż należy stosować zaokľąglen|a zgodnie zZałącznikiem nr 3
do SIWZ Iit. C pkt 12.

PYTANIE NR lr1
Jak postąpić ma ofeľent jeżeli w tľakcie wyceny okaże się, że lek umieszczony w wykazie asoľtymentowym jest
niedostępny na rynku (np. bľak produkcji, bľak dostaw do kľaju, bľak ľejestľu, brak harmonizacji, tymczasowe
wstľzymanie produkcji) i nie ma leku równowaŻnego?
odp. Zamawiający wyjaśnia, iż należy lek wycenić podając ostatnią cenę spľzedaży i
zaznaczyć, infoľmacje o braku.

PYTANIE NR 112
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Czy Zamawiający w pakiecie nr 32 w pozycji nr 1 wymaga wyceny prepaľatu dotychczas stosowanego w
pľogramie SM w w/w placówce na kontynuacj ę |eczenia?
odp. Zamawiaiący potwierdza' wymaga preparatu do konĘnuacji leczenia.

PYTANIE NR 113
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzie|nie z pakietu numeľ 25B pozycji numer l (składnik zasadowy do
dializy wodoľowęglanowej), co pozwoli ofeľentom na złożenię większej ilości ofęľt a zamawiającemu da
możliwoŚć wyboru najkoľzystniej szej oferty.
odp. Zamawiający Wyraża zgodę. W związku z powYższym uIega zmianie SIWZ oraz
ogłoszenie o zamówieniu w powyższym zakresie.

PYTANIE NR 114
Czy w Pakiecie 9 poz. 12 zamawiający oczekuje preparat Nutrison Advanced Protison -
Dieta kompletna, dedykowana pacjentom W ciężkim stanie, W stresie metabolĺcznym,
Wysokobiałkowa, zawartość białka 7,5gl100ml, Węglowodany 15,4gĺ100ml, tłuszcze
3,7gl100ml. Dieta hiperkaloryczna (1,28 kcallml), bogatoresztkowa 1,5gĺ100ml, klinicznie
wolna od laktozy.
odp. Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 115
Czy w pakĺecie 9 poz. 6 zamawiający oczekuje preparat Nutrison Advanced Diason - Dieta
kompletna pod Względem odŻywczym normalizująca glikemię, normokaloryczna
(1 ,O3kcal/ml) zawierająca 6 rodzĄów błonnika 1,5gĺ100ml, klinicznie Wolna od laktozy oparła
wyłącznie na białku sojowym, zawartośi białka 4,3gl100ml.
odp. Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 116
Czy w Pakiecie 9 poz' 13 zamawiający oczekuje zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony
do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka Wyposażony W dodatkowy port do
odbarczania do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika CH 14ĺ110. Bliższy koniec
zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia zestawóW do podaży diet
Flocare ze złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu.
odp. Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 117
Dotyczy pakietu nr 22:

1. Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie ofeľty na leki w innych wielkościach opakowań tj
- w pozycji 6 proponujemy opakowanie 90 tabl. zamiast 60 tabl.
- w pozycji 7 proponujemy opakowanie 108 tabl. zamiast 90 tabl.
- w pozycji 21 proponujemy opakowanie 108 tabl. zamiast 90 tabl.

odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 118
Prosimy okĺeślió jak na\eży przeliczyć zamawiaĺę ilości jeŻeli ofeĄemy inne wielkości
opakowań i otrzymujemy liczby ułamkowe; zaol<rągIai do pełnych opakowań czy zachować
dwa miejsca po przecinku
odp. Zamawiający wyjaśnia, iż należy zaokrąglić opakowania zgodnie zZałąenikiem nr 3
do SIWZ lit. C pkt. 12.

PYTANIE NR 119
Dotyczy Pakietu 3 poz.299
Czy Zamawiający dopuści zaofeľowanie glukozy 75g. o smaku cytrynowym, będącej dietetycznyłn śľodkiem
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania
doustnego testu toleľancji glukozy? oferowany prepaľat, ze względu na waloľy smakowe zmniejsza uczucie
nudności, zĺacznie ułatwiaj ąc wykonanie testu.

odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że mogą ja stosować kobieý w cląży.

PYTANIE NR 12O
Dotyczy Pakietu 3 poz. Ż99

t6



Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. będącej dietetycznym środkiem spoŻywczym specjalnego
przemaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu toleľancji
glukozy?
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 121
Dotyczv Pakietu 3 poz.365
Czy Zamawiający dopuści zaofeľowanie produktu Encapsa3O Dr, będącego suplementem ďiety, zawierającego
żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepx bakterii pľobiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG
ATTC53103 (stężenie Żywych kultuľ mikľoenkapsulowanych bakteľii wynosi 0,6 mld CFU/ kapsułkę _ badania
naukowe dowodzą, że odpowiada ono skuteczności 3 mld bakteľii liofilizowanych); konfekcjonowanego w
opakowaniach po 20 kapsułek z możliwością otwaľcia i sporządzenia zawiesiny doustej? Technika
mikoenkapsulacji zapewnia wyższą skuteczność kolonizacji jelita przez bakteľie, większą odporność na
działanie czynników zewnętrznych oraz pozwala na wydfużenie okľesu stabilności pľoduktu.
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 122
DoĘczy Pakietu 3 poz. 633
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDľ. będącego dietetycznym środkiem spożywczym
specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającego w swoim składzie 250 mg. probiotycznych droŻdŻy
Saccharomyces bouląrdii w kapsułce?
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 123
DoĘczy Pakietu 3 poz. 63 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr. będącego dietetycznym śľodkiem spożywczym
specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającego w swoim składzie 250 mg' pľobiotycznych droŻdŻy
Sacchaľomyces boulardii w kapsułce z możliwoŚcią jej otwaľcia i sporządzenie zawiesiny doustnej;
konfekcjonowanego w opakowaniach po 20 kapsułek?
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR T24
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie/ czy w pakiecie 7 pozycji 57 Zamawiający ma
na myśli ONDANSETRONUM 0,00$g/4ml, op. 5 amp.?
odp. Zamawiający potwaerdza - 8mg/4mt.

PYTANIE NR T25
Czy Zamawiający dopuścĺ możliwość zaoferowania w pakĺecie 10 pozYcja 30 produktu
leczniczego Ceftazidimum 1g konfekcjonowanego w opakowaniu a' 10 fiolek, z
odpowiednim przeliczeniem ilości?
odp. Zamawiający nie dopuszciła, zamawiający zaopatruje również komórki medyczne
gdzie zapotrzebowanae miesięczne Wynosi 4_5 fiolek.

PYTANIE NR 126
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 10 pozYcja 31 produktu
lecziczego Ceftazidimum 29 konfekcjonowanego w butelce szklanej a' 10 sztuk, z
od powied n im przeliczeniem ilości?
odp. Zamawiający nie dopuszoza, zamawiający zaopatľuje również komóľki medyczne
gdzie zapotrzebowanie miesięczne wynosi 4_5 fiolek.

PYTANIE NR 127
Czy Zamawĺający dopuści możliwość zaoferowania W pakiecie 10 pozycja 65 produktu
leczniczego Kaii chloridum 150/o 10ml konfekcjonowanego W opakowaniu a'20 ampułek z
od powied n im przeliczen iem i lości?
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 128
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania W pakiecie 10 pozycja 66 produktu
leczniczego Kaii chlorĺdum 15olo 20ml konfekcjonowanego W opakowaniu a'20 ampułek z
odpowiednim przeliczeniem ilości?
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odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 129
Czy Zamawiający Wymaga' aby Wykonawcy zaoferowali w pakiecie 10 pozycja 65' 66
ampułki Kalii chloridum 15olo w plastikowych, nietłukących opakowaniach typu ampułki w
systemie bezigłowym z końcówką luer lock pasujące do wszystkich typów strzykawek
zarówno zwykłych jak i luer lock? Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowym zakłuciom
personelu i jest zgodne z Dyrektywą Unijną nr 20I0/32/Ut', a ponadto nie ma
konieczności korzysta nia z igieł, co daje dodatkowe oszczędności dla szpitala.
odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

PYTANIE NR 130
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 10 pozycja 73 produktu
leczniczego Linezolid 2mg/ml w bezpiecznym opakowaniu stojącym, z dwoma rőŻnymi,
jałowymi portami, konfekcjonowanego a' 10 sztuk, z odpowĺednim przeliczeniem ilości?
odp. Za mawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 131
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający Wymaga aby produkt
Metamizolum (pakiet 10 pozycja 77,78), był zaoferowany w opakowaniu typu ampułka
szklana z oranżowego szkła zapewniającym ochronę przed światłem, zgodnie z
wymogiem Farmakopei Europejskiej?
odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

PYTANIE NR 132
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający Wymaga aby produkt
Metamizolum (pakiet 10 pozycja 77,78), zgodnie z zapisami w ChPL, posiadał możliwość
podania produktu lecznĺczego w dawce przekraczającej dawkę maksymalną 5 g?
odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

PYTANIE NR 133

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecĺe 10 pozycja 77, 78 produktu
Metamizolum konfekcjonowanego W opakowaniu a' 10 ampułek, z odpowiednim
przeliczeniem ilości.
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR I34
CzY Zamawiający Wymaga, dbY Wykonawcy zaoferowali W pakiecie 10 pozycja 92
Natrium chloratum w plastikowych, nietłukących opakowaniach typu ampułki w systemie
bezigłowym z końcówką luer lock pasujące do wszystkich typów strzykawek zarówno
zwykłych jak i luer lock? Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowym zakłuciom
personelu i jest zgodne z Dyrektywą Unijną nr 2070/32/UE, a ponadto nie ma
konieczności korzystania z igieł, co daje dodatkowe oszczędności dla szpitala.
odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga'

PYTANIE NR 135
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 10 pozycja 92 produktu
leczniczego Natrium chloratum O,9o/o 5ml konfekcjonowancgo w opal<owaniu a'Z0
ampułek z odpowiednim przeliczeniem ilości?
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 136
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 10 pozycji 65,66,73,77,78, co
pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości oferentów, a co za
tym idzie uzyskanie niŻszej cenowo oferty?
odp. Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym ulega zmianie SIWZ oraz
ogłoszenie o zamówieniu w powyższym zakresie.

PYTANIE NR 137
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 pozycjach 1-4 płynów
infuzyjnych pakowanych po 10 szt., z odpowiednim przelĺczeniem ilości?
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 138
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 19 pozycja 13, 14 produktu
leczniczego Clĺndamycinum konfekcjonowanego W opakowaniu a' 5 ampułek, z
odpowied nim przeliczen iem i lości?
odp. Zamawlający dopuszcza.

PYTANIE NR 139
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnĺenĺe, czy Zamawiający Wymaga aby w
pakiecie 19 pozycja 34, 35 Piperacillin/Tazobactam był w obu dawkach od jednego
producenta?
odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

PYTANIE NR 140
Czy Zamawiający dopuścĺ możliwość zaoferowania w pakiecie 19 pozycja 34,35 produktu
leczniczego Piperacillin/Tazobactam konfekcjonowanego a' 10 fiolek, z odpowiednim
przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę?
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 141
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania W pakiecie 19 pozycja 34, 35
produktu leczniczego Piperacillin/Tazobactam bez EDTA, utrzymującego trwałość 24
godzin w temp. 2-BC?
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 142
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 21A pozycja 9,10 produktu
leczniczego Cefepime konfekcjonowanego w fiolkach a' 10 sztuk z odpowiednim
przeliczenĺem ilości?
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 143
Czy Zamawĺający dopuści zaoferowanie w pakiecie 6 pozycji 72, pakiecie tB pozycji L7
oraz w pakiecie zLA pozycja 19 produktu leczniczego Fluconazole w bezpiecznym
opakowaniu stojącym, z dwoma rőżnymi, jałowymi portami, konfekcjonowanego a' 10
sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości?
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 144
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 2IA pozycja 27 produktu
leczniczego Levofloxacinum w bezpiecznym opakowaniu stojącYffi, Z dwoma rőŻnymi,
jałowymi portami, konfekcjonowanego a' 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości?
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 145
Czy Zamawiający dopuści możlĺwość zaoferowania w pakiecie 23 pozycja 20 produktu
leczniczego Lĺnezolid 2mg/ml w bezpiecznym opakowaniu stojącym, z dwoma rőŻnymi,
jałowymi portami, konfekcjonowanego a' 10 sztuk, z odpowiednim przelĺczeniem iloścĺ?
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 146
Czy w pakiecie 26 poz. 1 Zamawiający Wymaga opakowania bezpiecznego z dwoma
niezależnymi, rőŻnej wielkości sterylnymi portami przed pierwszym użyciem,
z zabezpieczeniem ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do iniekcji? Zapis
dotyczący jałowości portów powinien być potwierdzony zapisem w treści Charakterystyki
Produktu Leczniczego.
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odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

PYTANIE NR 147
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 33 pozycja 3, B,9,Io, L9,23
płynów infuzyjnych w butelce stojącej z dwoma niezależnymi, jałowymi, różnej wielkości
portami oddzielnie otwieranymi?
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 148
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 33 pozycji 21 Roztworu 100,0
g 0-2-hydroksyetylowanej skrobi (o stopniu podstawienia 0,38-0,45 i o średniej masie
cząsteczkowej 130.000); 9,00 g chlorku sodu/litr 500ml, pakowanego po 10 szt. z
odpowiednim przeliczeniem ilości?
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR I49
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 33 pozycja 25, 26 worków
dwukomorowych o zawartości azotu B,0g/l przy zachowaniu pozostałych parametrów
prod u ktu ?
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 150
Czy Zamawiający dopuści możlĺwość zaoferowania w pakiecie 37 pozycja 31, 32 produktu
leczniczego oxalĺplatyna o trwałości roztworu po rozcieńczeniu przez 24 godziny w
temperaturze pokojowej (od 15C do 25C) i w temperaturze od 2C do BC?
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 151
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 37 pozycja 33, 34 produktu
leczniczego Paclitaksel o trwałości 24 godziny w temperaturze 25 c, przy zachowaniu
pozostałych wymogów produktu?
odp' Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 152

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 39 pozycja 5, 6 produktu
leczniczego lrinotekan konfekcjonowanego w szklanej fiolce?
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 153
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 40 pozycja 26,27 produktu
leczniczego pemetrexed w postaci dwukwasu, jako substancję tożsamą, zgodnie z
definicją art' 15 punkt 9. Ustawy Prawo FarmaceutYczne, do wymaganej postaci soli
sodowej, o tych samych właściwościach w odniesieniu do bezpieczeństwa i skuteczności
jako odpowiedników referencyjnych produktu leczniczego?
odp. Zamawiający nle dopuszcza.

PYTANIE NR 154
Czy w pakiecie nr 3 pozycja 642 (Sevofluranum 250 ml + adaptcr - L50 butelek) Zamawiający Wymaga

sevofluranu W butelce z fabrycznĺe zamontowanym adapterem (aluminium lub PEN) oraz

zawierającego inhibitor kwasów Lewĺsa, który zabezpiecza przed reakcjami mogącymi doprowadzić
do wydzielenĺa się szkodliwego dla pacjenta kwasu fluorowodorowego?
odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

PYTANIE NR 155
Czy Zamawiający vĺydzieli z pakietu nr 37 pozycję 43 Zo|edronic acid?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 156
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Czy ze względu na aspekt farmakoekonomiczny Zamawiający wymaga w pakiecie 37 pozycja 43
zaofeľowania kwasu zoledronowego W postaci wygodnego W przygotowaniu, dającego możliwość
skrócenia czasu przygotowania roztworu do infuzji 4 mg/700 m|?
odp. Zamawiający dopuszcza' nie Wymaga.

PYTANIE NR 157
Pakiet nr 13
Pkt. 1. Prosimy zamawĺającego o dopuszczenie linii dodatkowej do ĺnfuzji worków lub
butelek z płynami, roztworami cytostatyków - W tym Wrażliwych na śwĺatło, bez PCV,
DEHP i lateksu, o długości 45cm, i przyblĺżonej objętości napełnianĺa 2,Sml? Linie
kompatybilne z pompami Agilia Volumat MC/Agilia VP MC
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 158
1' Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Wydzĺelenie z pakietu nr 35 pozycjĺ nr 3 i 6 i

utwoľzenie oddzielnego pakĺetu dla ww pozycji, jednocześnie ustanawiając kwotę
wadĺum dla nowo powstałego pakietu? obecne skonstľuowanĺe formulaľza cenowego
odnośnĺe pakĺetu nľ 35 znacznie ogranicza możliwość przystąpienia do postępowania
większej liczby Wykonawców.

odp. Zamawiający wyľaża zgodę. W związku z powYższym ulega zmianie SIWZ oraz
ogłoszenie o zamówieniu w powyższym zakľesie.

PYTANIE NR 159
Czy Zamawiający w PAK|ET NR 10, poz.25 (BUPIVAGAINUM sPtNAL HEAVY 0,5o/o 0,02gl4mt, 5
amp.) wymaga zaoferowania pľoduktu pakowanego w jałowe bIistry? Pragniemy nadmienil, iz
stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć, naraŻenie na potencjalne zanieczyszczenie czy
skaŻenie podawanych leklw anestezjologicznych, dodatkowo ułatwĺa pracę lekarza anestezjologa,
ktlry nie Wymaga dodatkowej asysty w czasĺe 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 packagĺng as to microbial
load and sterility test; Einstein 2016, 2a;14(2):226-30)
odp. Zamawiający nie wymaga. opisane wymagania doĘczą pozycji nr 10 w pakiecie nľ
30.

PYTANIE NR 160
Czy Zamawlający wyrazi zgodę na Wydzielenie z pakietu nr 29 pozycji 23 oraz

utworzenie z niej osobnego pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności

i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawlającego cenach. ]

odp. Zamawiający wyľaża zgodę. W związku z powyższym ulega zmianie SIWZ oraz
ogłoszenie o zamówieniu w powyższym zakľesie.

PYTANIE NR 161
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany przez Wykonawcę lek zawarty w Pakĺecie nr t2A posiadał własne,
udokumentowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowanĺa, w tym
publĺkacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna , kardiologia ) oraz
zabiegowych ( chirurgia )?
odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

PYTANIE I{R 162
Czy Zamawiający wymaga aby lek zawarty w Pakiecie nr !2A był zarejestrowany w Unii Europejskiej?
odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

PYTANIE NR 163
dotvczv opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1. poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści natrium hyaluľonicum o masie cząsteczkowej 2 500 000 daltonów, przy zachowaniu
wszystkich pozostałych paľametľów?
odp. Zamawiający dopuszcza.
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PYTANIE NR T64
dotvczv zapisów Wzoru Umowv - Pakiet nr 1:
Czy Zamawiający w $2 ust. 8 wzoľu umowy wyazi zgodę na wydłużenie terminu rea|izacji do 48 godzin w dni
ľobocze?
odp. Zamawiający Wyraża zgodę na Wydłużenie terminu ľealizacji dla pakietu nr 1 do 48
godzin od momentu zamówienia.

PYTANIE NR 165
dotvczv zapisóW Wzoru Umowv:
Zwracam się z proŚbą o pľzyjęcie $2 ust. 7 zdanie ostatnie projektu umowy w następującym bľzmieniu:

,,14ĺ przypadku, 4dy Wykonawca pozostawi zamówiony towar poza wskazanym pomieszczeniem, Zamawiajqcy
sąmodzielnie dostaľczy go do magązynu apteki Szpitalnej na koszt Iľykonawcy, czego następstwem będzie
wystawienie NoTy oBCIĄZENI)ĺľEJ zą wykonanie usługi transpoľtowej w wysokości I%o wąrtości dostawy
netto. "

Uzasadnienie:

- Kaľa umowna za nięwniesienie towaľu w wysokości 70o/o zamówienia jest zbyt wygóľowana w poľównaniu do
ewentualnej szkody, jaką moŻe ponieŚć Zamawiający' W takiej sytuacji, zasadnym jest jej miaľkowanie, w
związku Z czym prosimy o obniżenie j ej đo 1% wartości dostawy;

- Prosimy o rozwaŻenie naliczania kaľ umownych od kwoty netto, a nie brutto, ponieważ to kwota netto okeśla
waľtość zobowiązania Wykonawcy (art. 32 PZP), zaŚ kwota VAT składająca się na wynagrodzenie brutto jest
tylko podatkiem, którego płatnikiem jest Wykonawca;
odp. Zamawiający nie wyraża zgodY. Niedostarczenie towaru do apteki powoduje
konieczność szukania przesyłki we Wszystkich komórkach oľganizacyjnych
Zamawiającego' dodatkowo zachodzi ryzyko niewłaściwego pľzechowywania i

zniszczenia towaru.

PYTANIE NR 166
dotvczv zapisów Wzoru Umowv:
Zwracam się z pľośbą o przyjęcie $ 2 ust. 8 projektu umowy w bľzmieniu:

,,Teľmin realizacji poszczególnych ząmówieŕl liczqc od momentu złożenia zamówienią telefonicznego, faxem lub
elektronicznie:

a) termin ľealizacjĺ - 2 dni ľobocze, dla wszystkich pakietów ,

Uzasadnienie:

Wykonawca pracuje w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pľacy,

w związku z czym będzie mógł on ľealnie i na|eŻycie wykonać pľzedmiot umowy' jeŻel..i zostanie mu udzielony
odpowiedni teľmin na realizację zamówień'
odp. Zamawiający Wyraził zgodę na zapis szczegółowo wskazany W pytanau 164.

PYTANIE NR 167
dotvczv zapisów Wzoru Umowv:

Zwracam się z pľośbą o pľzyjęcie $2 ust. 12 zđanie drugie projektu umowy w następującym bľzmieniu:

,,Iľykonawca będzie informował Zamawiajqcego o zmianachw ľealizacji ząmówienią (w szczególności: zmiany
na odpowiednik, zmiany zamówionych iloŚci i ustalonych terminÓw) e-mailem na adres
apteka@spzoz.zgorze|ec.p| - niezwłocznie po z-łożeniu zamówienia, nie później niż w termÍníe do 2 dní
roboczych od dnia złożenia zamówienia (do godz I5:00)."
Uzasadnienie:

Wykonawca pľosi o wydłużeniu terminu do dwóch dni ľoboczych' mogą bowiem zaistnieć sytuację, że

Wykonawca będzie miał de facto kilka minut do zrealizowania tego obowiązku;
odp. Zamawiający nie wyraża zgodY.

PYTANIE NR 168
dotvczv zapisów Wzoru Umowv:

Zwracam się z pľoŚbą o pľzyjęcie $2 ust. l3 pľojektu umowy w następującym bľzmieniu:

,,Zamawiajqcy zastrzega sobie pľawo do zmiany produktu opisanego w załqczniku nr 1 do umowy na jego
odpowiednik - w pľzypadku pojawienia się na rynku odpowiednika produktu o cenie niższej niż cena produktu
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ujętą w ząłqczniku nr ] do niniejszej umowy, zmiana ta wymüga podpisania pisemnego aneksu pod rygorem
nieważnoścÍ,"
Uzasadnienie:

Proponowana możliwość głęboko ingeruje w stosunek mieđzy stronami, zmiana taka powinna być dokonana za
zgodą Wykonawcy.
odp. Zamawiający Wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE NR 169
dotvczv zapisów Wzoru Umowv:
Zwracam się z pľośbą o przyjęcie $2 ust. 15 zdanie pierwsze i dľugie pľojektu umowy w następującym
bľzmieniu: ,,Iľ przypadku brąku możliwości zreąlizowąnią ząmówienia pľzez Iľykonawcę z jego wyłqcarcj winy,
Zamawiajqcy będzie uprawniony do zľeąlizowąnią zamówienia u innego lĺ/ykonawcy (tzw. nabycie zastępcze)
bez konieczności wyznaczania lľykonawcy dodatkowego teľminu do wykonania niezrealizowanej części
zamówienią oľąz bez obowiqzku nabycia od ĺľykonawcy zamówionego towaru, dostarczonego po teľminie. Iľ
takim przypadku, ĺľykonawca pokryje różnicę w cenie pľzekraczajqcq waľtość zamówionego towaru, określonq
w umowie wraz z pokryciem kosztlíw dostawy."

Uzasadnienie:

- Bľak dostawy moŻe wynikać z sytuacji niezaleŻnych od WykonawcY, nP.z powodu działania siły wyższej lub
osób tľzecich. Wyciąganie wobec Wykonawcy negatywnych konsekwencji powinno byó dopuszczalne tylko
wówczas, gdy nieterminowa dostawa wynika wyłącznie z jego winy;
- W pľzypadku zakupu zastępczego Wykonawca moŻe zwrőcić Zamawiającemu jedynie rożnicę w cenie oraz
koszt dostawy. Wykonawca nie wie, jakie inne koszty miałby zwľocić, czy będą Zasadne i jaka będzie ich
wysokość;
odp. Zamawiający nae wyraża zgodY.

PYTANIE NR 17O
dotvczv zapisów Wzoru Umowv:
Zwracam się z prośbą o pľzyjęcie $4 ust. 3 pľojektu umowy w następującym bľzmieniu:

"Strony ustalajq, że ilości towąru, wymienione w załqczniku nr ] do umowy stanowiq wąľtości szacunkowe i w
okľesie obowiq4ĺwania umowy mogq ulec zmiąnie w zależności od potrzeb Zamawiajqcego, pľzy jednoczesnym
zachowąniu cen jednostkowych towaru i w gľanicach obowiqzujqcej wartości przedmiotu umowy określonej w $
4 pkt. l umowy, z zastrzeżeniem postanowĺeń ustępu 4."
oraz

ZwÍacam się z pľośbą o przyjęcie $4 ust' 4 zdanie ostatnie pľojektu umowy w następującym brzmieniu:

,,Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy nie może pľzekroczyć 20oń wąrtości umowy netto. "

Uzasadnienie:

Zdaniem Wykonawcy minimalny poziom zamowioh powinien wynosić 80% wartości umowy, niższe wielkości
uniemożliwiaj ą rzetelną ocenę ryzyka i przedłożenie ofeľty korzystnej dla obu stľon. Ponadto próg ten powinien
być obliczany od waľtości netto, gđyżzgodnie zart.32 ustawy PZP,to właśnie ta wielkość okľeśla wysokość
zobowiązania;
odp. Zamawiający wyľaża zgodę na zmianę $ 4 ust. 3 projektu umowy popraez dopisanie
"z zastrzeżeniem postanowień ustępu 4" oÍaz nae wyraża zgodY na zmianę zapisóW s 4
ust.4.

PYTANIE NR 171
dotvczv zapisów Wzoru Umowv:
Zwracamsię z pľośbą o wykľcślcnie z $ 4 ustępu piątego.

Uzasadnienie:

Sýuacja Zamawiającego, kontrakt z NFZ lub zmiana metod leczenia nie powinna wpływać na poziom
zamówien, Wykonawca nie ma Żadnego wpływu na takie sytuacje.

odp. Zamawiający nie wyraża zgodY.

PYTANIE NR 172
dotvczv zapisów Wzoru Umowv:
Zwracam się z pľośbą o pľzyjęcie $5 ust. 2 zdaĺie dľugie pľojektu umowy w następującym bľzmieniu:

,,Iľýkonawca ma obowiqzek pľzedstawić dokumenty na kążde wezwanie, w terminie 3 dni roboczych od dnią
wezwania go przez Zamawiajqcego.
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Uzasadnienie:

Co do pojęcia dni roboczych upľzejmie odsyłam do uzasadnięnia zmian co do $2 ust. 1 l umowy

odp. Zamawiaiący nie wyraża zgodY.

PYTANIE NR I73
dotvczv zapisów Wzoru Umowv:
Zwracam się z pľośbą o przyjęcie $ 5 ust. 4 - 8 projektu umowy w brzmieniu:

,,4. ĺľ przypadku stwieľdzenią ľóżnic ilościowych lub wad jakościowych Zamawiajqcy niezwłocznie powiadomi o

tym Wykonawcę, który rozpątrzy reklamację doýczqcq:

- różnic ilościowych w ciqgu 2 dni ľoboczyclt,

- wąd jakościowych w ciqgu 2 ĺlnÍ ľoboczych lÍczqc od dnia dostaľczenia wadliwego towaru przez
ZamawÍujqcego,
z wyjqtkiem sytuacji okľeślonych pľzez Rozpoľzqdzenie Ministra Zdľowia z dnią l2.03.200Bľ. w sprawie
określenia szczegółowych zasąd i tľybu wstrzymania i wycofania z obľotu produktów leczniczych i wyrobów
medycznych (Dz. U. z 2008r. Nr 57, poz. 347).

S.Jeżeli wada nie wynika z przyczyn leŻących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się

wymienić ľeklamowany towar na wolny od wad w teľminie 72 godzin w dni ľobocze, na koszt Wykonawcy.

6.W przypadku pomyłki asortymentowej ze strony Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia
reklamacji w terminie 48 godzin w dni robocze od daty zwrotu towaru.

7. (usunięty)'

8. Jeżeli nastąpi Zwrot towaľu Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej w terminie 2 dni

ľobocze od daty Zwrotu towaru oľaz zabezpieczy towar na czas tľansportu (tj. zapewni opakowanie
transportowe). W przypadku wymogu stosowania formulaľzy i pľocedur reklamacyjnych Wykonawcy -
Wykonawca ma obowiązek pĺzekazać Zamawiającemu w foľmie pisemnej wzoľy formulaľzy i pľocedury
reklamacyjne w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy."

Uzasadnienie:

- Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych argumentów dotyczących zasadnoŚci określania teľminów z użyciem
pojęcia,'ľobocZych'''

- Wykonawca nie moŹe odnieŚć się do reklamacji jakoŚciowej bęz naocznęgo zbadania ľeklamowanych
wyrobów, zasadnym jest więc, aby teľmin na jej rozpatrzenie biegł od dnia dostarczenia mu ľeklamowanego
asortymentu. Ponadto Wykonawca uwaŻa, że dostaľczenia mu tych towarów powinno być obowiązkiem
Zamawiającego.
odp. Zamawiający nie wyraża zgodY.

PYTANIE NR 174
dotvczv zapisów Wzoru Umowv:
Zwracamsięzprośbąopľzyjęcie $ 6 ust. 1 i3 pľojektuumowywbľzmieniu:

,, l. LYykonawca zobowiqzany jest do zapłayl Zamawiajqcemu kaľy umownej za niewykonąnie lub nienależyte
wykonanie swoich zobowiqzań umownych:

ą) w pľzypadku dostąrczenią towaru wadliwego lub nie dostąľczenia towąru w ĺerminie, wynikajqcym z
zapisów $ 2 ust 8-]I lub s 5 niniejszej umowy -w przypadku gdy zwłoka w ľealizacji zamówienia jest
dłuższą niż 72 godziny robocze - za każdy ľozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,2o% netto wartości partii
towaľu, jednak nÍe wíęcej niż 5% tej wgľtości. Jeżeli zwłoka będzie tnuała powyżej 7 dni ľoboczych -
Zamawiajqcy ma pľawo do wypowiedzenia umowy w trybie naýchmiastowym z winy ĺľykona:łcy i
ząstosowąnią kaľy umownej, pľzewidzianej w $ 6 ust. 3. Pľzed wypowiedzeniem umowy Zamawiajqcy
wezwie pisemnie Ll/ykonawcę do należytego wykonania umowy.

b) w pľzypadkuniezłożeniuw lerninie iľlfurľľlucji , WylľluBullychzupisułli s 2 ust. I2 niniejszej uĺlrŮwyzwilty
lľykonawcy - w wysokoścĺ 50 zł za każdy przypadek,

c) (wykreśIony)
d) w przypadku nie wystawienia faktury korygujqcej w teľminie jak $ 5 ust' 8 niniejszej umowy oľaz nie później

niż w teľminie 2 dni ľobocze od daĘ zwľotu towaru z wĺny lľykonawcy, każdoľązowo w wysokości 50 zł
3. Za odsĺqpienie lub wypowiedzenie umowy z winy Stľony przeciwnej - obie Strony zastrzegajq możliwość
żqdania kary umownej w wysokości 5% wartości netto niezreąlizowąnej części umowy w terminie. "

Uzasadnienie:

- Pľosimy o rozwaŻęnię naliczania kaľ umownych od kwoty netto, a nie brutto wynagrodzenia, ponieważ to
kwota netto okľeśla wartoŚć zobowiązania wykonawcy (art. 32 PZP), zaś kwota VAT składająca się na
wynagľodzenie brutto jest tylko podatkiem, którego płatnikiem jest Wykonawca;
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- Brak gómego limitu naliczania kar umownych może dopľowadzić, do ogromnej dyspropoľcji pomiędzy
wysokością naliczonej kaľy umownej a poniesioną pľZeZ Zamawiającego Stratą;

- Zdaniem Wykonawcy właściwym jest przyjęcie, aby pľawo do naliczania kary umownej i ľozwiązania umowy
lub odstąpienia było moż|iwe w przypadku zwłoki prze\łaczającej _ odpowiednio 3 i 7 dni ľoboczych'
Wykonawca nie pľacuje w dni wolne od pľacy' posługiwanie się dniami kalendaľzowymi znacząco zwiększa
ryzyko Wykonawcy w przypadku tzw' 

',dfugich 
weekendów''.

- Mianem ,,opóŹnienia'' okeśla się każde níeteľminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a
więc opóźnienie może wynikać ľównież zpľzyczynnieza|eŻnych od WykonawcY, nP' z działania siĘ wyŻszej,
co spľawia, iŻ niezasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec Wykonawcy
w przypadku opóźnienia, a tylko w pľzypadku zwłoki, któľa jest okolicznością zawioną pľzez Wykonawcę;
- Pľoszę o obniżenie kary umownej za niezłożenie informacji w terminie lub nie wystawienia faktury
koľygującej do 50 zł, kara w wysokości l00 złjest zbý wygórowana. Ponadto zasadnymjest, aby te kary
umowne naliczane były tylko w sýuacji, gdy niedostaľczenie informacji lub brak wystawienia faktury wynikło z
w yłącznej winy Wykonawcy.

- Propozycja wykľeŚlenia w ustępie pieľwszym litery c jest konsekwencjąpropozycji wykreślenia $ 5 ust. 7;
odp. Zamawiający nie wyraża zgodY.

PYTANIE NR 175
dotvczv zapisów Wzoru Umowv:
Zwracam się z pľośbą o pľzyjęcie $8 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:
,,Stľony umowy zastrzegajq sobie prawo do wprowadzenią zmiąn umowy w formie ąneksu, który dla swej
skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Uzasadnienie:

Należało doprecyzować sankcję co do bľaku właściwej formy aneksu, z lwagi na stabilnośó stosunku pľawnego
powstałego w wyniku zaw ar cia niniej szej umowy.
odp. Zamawiający Wyraża zgodę na zapis Wskazany poniżej:
,,Stľony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian umowy w formie aneksu, który
dla swej ważnościwymaga zachowania foľmy pisemnej (...)".

PYTANIE NR 176
dotvczv zapisów Wzoru Umowv:
Zwracam się z pľośbą o pľzyjęcie $8 ust. 3 lít. a) pľojektu umowy w następującym brzmieniu:

,,zmiany stąwki podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany wysokości tego podatku _ bez konieczności
dokonywania zmiany umowy ű nowa stawka będzie sĺosowane űutomatyczrrie od dnÍa wejścia w życie
stosownych PrzePisów powszechnie obowiqałjqcych _ przy czym zmianie ulega cena jednostkową bľutto, pľzy
ząchowaniu ceny jednostkowej netto bez zmiąn,

Uzasadnienie:

Wykonawca pľosi o doprecyzowanie zapisu, na mocy którego nowa stawka VAT będzie stosowana
avtomatycznie od dnia wejŚcia w życie stosowanych przepisów, bez konieczności zawierania aneksu. Jak już
bowiem wskazano, to waľtość netto określa wysokość zobowiązanią stľony nie mają żadnego wpływu na
wysokoŚć stawki podatku od towarów i usług. Proszę teŻmieć, nawzg\ęđzie, że Wykonawca nie może wystawić
faktuľy z nieob ow iązuj ącą stawką;
odp. Zamawiający wyraża zgodę na zapis wskazany poniżej:
,,zmiany stawki podatku VAT w pľzypadku ustawowei zmiany wysokości tego podatku - bez
koniecznoścldokonywania zmiany umowy' a nowa stawka będzie stosowana automatycznie od dnia
wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących - przY czym zmianie ulega
cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto bez zmian",

PYTANIE NR 177
dotvczv zapisów Wzoru Umowv:
Zwracam się z pľośbą o wykreślenie z $8 ust. 3 projektu umowy liteľy b).

Uzasadnienie:

Umowa o zamówienie publiczne powinna zapewniać stabilnośó stosunku umownego' w szczególności w
zakresie kwestii ceny. Przyznanie Zamawiającemu prawa do korzystania z promocji i upustów stoi w istotnej
spľzecznoŚci ekonomicznej z inteľesem Wykonawcy, któľy nie widzi uzasadnienia obniżenia ceny w takim
pľzypadku. Cena ofertowa jest bowiem kalkulacją uwzględniająca pľognozę zaľówno obniżek jak i podwyżek
cen w taki sposób aby zapewnić wykonawcy ľentownoŚć. Zastosowanie obniżki cen wobec Zamawiającego, a
następnie podwyższenie cen na ľynku pľoducenckim w dalszym okľesie zabuľzałoby zatem równowagę
Íinansową Wykonawcy, stawiając go tym samym w sýuacji.
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odp. Zamawiający nie wyraża zgody, powyższy zapis jest dopuszczalny aczkolwiek nie
automaĘczny.

PYTANIE NR 178
dotvczv zapisów Wzoru Umowv:
Zwľacam się z pľoŚbą o wykreślenie z $8 ust. 3 pľojektu umowy zdania dľugiego w litęľze e) oraz liteľy j).

Uzasadnienie:

Usta|enie wysokości limitu finansowania jest czynnoŚcią niezaleŻną od Wykonawcy, która nie powinna mieó
automatycznego wpływu na ceny okľeślone niniejszą umową.

odp. Zamawiający nae wyraża zgody.

PYTANIE NR 179
dotvczv zapisów Wzoru Umowv:
Zwľacam się z pľośbą o wykreślenie z $8 projektu umowy zdania ostatniego ustępu czwartego oľaz ustępu 5'

Uzasadnienie:

Faktjaki produkt znajduje się na wykazię leków ľefundowanychjest niezależny od dzlałań Stron, nie powinno to
przekładać, się na automatyczną zmianę cen okľeŚlonych umową lub możliwość zaprzestania realizacji umowy
przez Zamawiającego.
odp. Zamawiający nie wyľaża zgodY. Powyższy zapis jest dopuszczalny aczkolwiek nie
automatyczny.

PYTANIE NR 18O
dotvczv zapisów Wzoru Umowv:
Zwracam się z pľośbą o przyjęcie $ 10 ust. l pkt. l projektu umowy w brzmieniu:

,,Zamawiajqcy zavtrzega pľawo do rozwiązania umowy Ze skutkiem natychmiastowym w zakľesie
níezľealÍzowanej częścÍ umowy w pľzypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy' po upľzednim
bezskutecznym pisemnym wezwaniu do naleŻýego wykonania jeżeli Iľykonawca wyłqcutie z przyczyn przez
niego zawinionych:
a) nie wymieni zasadnie ząkwestionowąnego towąľu wadliwego w terminie jak w $ 5,

b) nie zrealizuje terminowo 3 kolejnych ząmówień złożonych pľzez Zamawiajqcego,
c) nie dostarczy na werwanie Zamawiajqcego dokumentów dopuszczajqcych przedmiot ząmówienia do użytku

w placówkach ochľony zdrowią lub innych dokumentów wymaganych pľąwem'"

Uzasadnienie:

- Możliwość rozwiązania umowy powinna być okolicznością faktycznie uzasadnioną i powinna być ona
zasÍrzeŻona na wypadek istotnych okolicznoŚci' wyliczonych enumeratywnie' zawinionych wyłącznie przez
jedną ze stľon w razie ziszczęnia któľych druga stľona ma upľawnienie do zfożenia takiego oświadczenia. Z
uwagi na to, że umowa dotyczy sukcesywnej dostawy towarów, zasadnym jest, aby jej rozwiązaĺie mogło
dotyczyć, wyłącznie jes zcze jej niezręalizowanej części;

- Rozwiązanie umowy z powodu niewymienienia wyľobów wadliwych na wolne od wad powinno być
dopuszczalne tylko wówczas, gdy reklamacja okaże się zasadne, czyli Wykonawca rzeczryiście dostaľczy
niepełnowaľtościowy towar;

- Rozwiązanie umowy powinno być dopuszczalne, gdy dane uchybienie spowodowane jest wyłączną winą
Wykonawcy' a nie działaniem okoliczności, za któľe nie ponosi on odpowiedzialności;
odp. Zamawiający nie wyraża zgodv.

PYTANIE NR 181
dotvczv zapisów Wzoru Umowv:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie $ l0 ust. 4 pľojektu umowy w bľzmieniu:

,,Skorzystanie przez Strony z pľąwa odstqpienia - skutkuje ľozwiqzaniem niniejszej umowy w zakresie w jakim
nie została wykonana, chyba że w interesie obu stľon leży zwľot wzajemnych świadczełí.

Uzasadnięnie:

PowyŻsza propozycja uzasadniona jest ułatwieniem rozliczenia stron w związku z wygaśnięciem stosunku
umownęgo.
odp. Zamawiaiący wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE NR I82
Pakiet 13

26



l/ Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. l i 2 z pakietu 13, co pozwoli na udział w postępowaniu
w pozostałym zakresie szerszej liczbie Wykonawców'
odp. Zamawlający nie wyraża zgodv.

PYTANIE NR 183
Pakiet 13. Poz. I

l/ Pľosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii dodatkowej do infuzji, bez PCV' o długości 40 cm'
z możliwością bezpiecznego i szczelnego podłączenia do dowolnego zestawu wielodrożnego, zgodnie
Z normą PN- EN 1707:2000 Łączniki stożkowe o zbieżnoŚci 6% (|uer) do strzykawek, igieł i niektóľych
wyľobów medycznych' Łączniki z zamkiem.
odp. Zamawaający wyjaśnaa' iż wg wiedzy Zamawiającego norma Wskazana została
Wycofana i zasĘpiona inną. Ponadto Zamawiający nie dysponuje tľeścią Wskazanej
normy l nie może odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

PYTANIE NR 184
Pakiet 28. Poz. I

l/ Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 1 co pozwoli na udział w postępowaniu w pozostałym zakľesie
szeľszej liczbie Wykonawców.
odp. Zamawiający nie wyraża zgodY.

PYTANIE NR 185
Pakiet 28 poz.3-7
1/ Prosi Zamawi o dopuszczenie strzykawek posiadających kołnierz o poniższym kształcie:

odp. Zamawaający dopuszcza pľoponowany kształt kďnierza jeżelijest ożebľowany.

PYTANIE NR T86
Pakiet 28 poz. 3

l/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3ml pakowanych po 200szt, z odpowiednim
prze|iczeniem ilości w foľmulaľzu cenowym'
odp. Zamawiający nie dopuszcza, zbYt duże opakowanie w stosunku do potrzeb.

PYTANIE NR 187
PakietZS poz.4
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 5ml skalowanych co 0,2ml i pakowanych po l25szt.
z odpowiednim pľzeliczeniem ilości w foľmularzu cenowym.
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 188
PakietZS poz.4
l/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek lOml skalowanych co 0,2ml'
odp. Zamawiający nie dopuszcza' Wymaga sml.

PYTANIE NR 189
Pakiet 28 poz. 5

1/ Pľosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 20ml pakowanych po
pľzeliczeniem iloŚci w formularzu cenowym.
odp. Zamawiający nie dopuszcza' Wymaga 10ml.

120szt. z odpowiednim

PYTANIE NR 19O
Pakiet2S poz. 6
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stľzykawki o pojemności 50/60ml pakowanych po 60szt.
z odpowiednimprzeliczeniem ilości w formularzu cenowym.
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odp. Zamawlający nie dopuszcza' wymaga 20ml.

PYTANIE NR I91
Pakiet 28 Poz. I
l/ Pľosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii o długości 40 cm, bez PCV, z zaciskiem i filtľem
hydľofobowym na końcu drenu' w kolec wbudowany żeński adapteľ luer lock wyposaŹony w zastawkę
otwarty/zamknięty i nasadkę ochľonną, który umożliwia pobieranię i dodawanie roztworu.
odp. Zamawiaiący nie dopuszcza.

PYTANIE NR 192
Pakiet 28 Poz. 8

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii o długości 40 cm, wykonanej z PCY bez DEHP, z zaciskiem
i filtľem hydrofobowym na końcu drenu, w kolec wbudowany żeński adapteľ lueľ lock wyposażony
w zastawkę otwartylzamknięty i nasadkę ochľonną, który umożliwia pobieranie i dodawanie roztworu'

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR I93
Pakiet2S Poz.9
1/ Pľosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii o długości 40 cm, w ko]ec wbudowany żeński adapteľ luer lock
wyposażony w zastawkę otwartylzamknięty i nasadkę ochľonną, który umożliwia pobieľanie i dodawanie
ľoZtworu.
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 194
Pakĺet 28 Poz. 10

l/ Pľosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii bursztynowej o długoŚci 40 cm, wykonanej zPCY bezDEHP, z
zaciskiem i ťlltľem hydľofobowym na końcu drenu, w kolec wbudowany żeński adapter luer lock wyposażony w
zastawkę otwarty/zamknięty i nasadkę ochĺonną, który umożliwia pobieľanie i dodawanie roztworu.

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANTE NR 195
Pakiet 28 Poz. 12.
l/ Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z pakietu 28, co pozwoli na udział w postępowaniu
w pozostałym zakľesie szerszej liczbie Wykonawców.
odp. Zamalviaiący nie dopuszcza.

PYTANIE NR 196
Pakiet 28 Poz. 15

l/ Pľosimy Zamawiającego o dopuszczenie adaptera do pompy infuzyjnej, czterodroŻnego o długoŚci 30 cm'

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 197
Pakiet 28 Poz. 16,
l/ Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z pakietu 28, co pozwoli na uđział w postępowaniu
w pozostałym zakľesie szerszej liczbie Wykonawców.
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 198
Pakiet 34 Poz. 18

1/ Pľosimy Zomawiajqcego o wyjaśnienie czy przyľząd ma mieć filtr bakteryjny wbudowany na całej srvojej

długości w część chwytną przyľządu'ł
odp. Zamawiający dopuszcza opi$ny pľzedmiot zamówienia.

PYTANIE NR 199
PakieÍ34Poz.19
1/ Pľosimy Zamawiającego o wyjaŚnienie czy przyrząd dwudrożny ma posiadać specjalny dodatkowy system do
szybkiego ustawiania odpowiedniego poziomu płynu w komoľze kroplowej oraz odpowietrzania i wypełniania
zestawu ?
odp. Zamawiający dopuszcza opisany pľzedmiot zamówienia, lecz nie jest to wymóg
obligatoryjny.
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PYTANIE NR 2OO
Pakiet 34. Poz.20
1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać kolec mikĺo tj. kolec wzdłużnie ścięty do
połowy swojej długości, posiadający ľynienkę która umożliwia maksymalne pobľanie leku z fiolki, bez strat.

odp. Zamawiający nie wymaga kolca mikro, dopuszcza kolec standardowy.

PYTANIE NR 201
Pakiet34. Poz.20
2/ Pľosimy Zamawiającego o wyjaŚnienie czy przyľząd ma mieć filtr bakteľyjny wbudowany na całej swojej
dfugoŚci w część, chwýną przyrządu?
odp. Za mawiaiący dopuszcza opisany przed miot za mówienia.

PYTANIE NR 2O2
PAKIET NR 7, pozyciat
Czy Zamawiaĺący dopuści produkt Citľa-Floď" ĺ' cvtrvnian sodu l w steżeniu 46'70 w
Dostaci amnułko- strzvkawki 3ml x 2 Twin Pack ĺ'obietośćłaczna cvtrvnianu sodu
6ml' ooiemność całkoĺvita strzvkawki Sml ) stosowanv w celu utrzvmania
prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej i
wysokim profilu bezpieczenstwa dla pacjenta. CitraFlow posiada udokumentowane
klinicznie działanie przeciwzakrzepowe orazprzeciwbakteryjne. Specjalna budowa
ampułko-strzykawki CitraFlow ťypu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny orazżyły
pacjenta przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas infuzji
do kanału cewnika nie przekracza L,37 bara. Ciśnienie nie powinno przekraczać 25 psi
(1',7 bara) co w przypadku ampułko_strzykawek o pojemności całkowitej 3ml nie
spełnia tego warunku i wynosi 39 psi (2.69baral co może doprowadzić do uszkodzenia
żyły lub cewnika. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie
powoduje refluksu kľwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny
posmaĘ mrowienie dłoni ) zabezpieczaprzed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza
przepływu krwi. opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki
aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane
sterylne pole ) w ilości ].00 sztuk w opakowaniu zbiorczym'
odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, iż jest możliwość zakupu opakowań
jednostkowych, nie zaś całego opakowania zbiorczego.

PYTANIE NR 203
PAKIET NR 10, pozycia62
Czv Zamawiaiący dopuści produkt Praxi-Flow'" skład zestawu ĺ' Praxiiect 0.9 NaCl x
10ml do ołukanĺa dosteou naczvnioweso i CĺtraF|ow 4o/o w amnułko-strzvkawkach Luer
Lock J stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego typu
port dożylny o wysokim profilu bezpiecze(lstwa, zapewnia skuteczne i bezpieczne
działani e prze ciwzakrz ep owe i p rzeciwb akteryj ne p otwi erdzon e klini cznie.
Zasto s owani e p ro duktu PraxiFl ow ni e wiąŻe się z ryzykiem o góln oustroj owej
heparynizacji nie nasila czynnego kľwawienia i jest bezpieczny u pacjentów z HIT.
Specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i CitraFlow 4o/o chroni dostęp
naczyniowy przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas
infuzji cewnika wynosi I,37 bara' Ciśnienie nie powinno nigdy przekraczać25 psi (L,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. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki Praxiject i
CitraFlow 4o/onie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak
( metaliczny posmaĘ mrowienie dłoni ) zabezpieczaprzed utworzeniem skrzepu i nie
ogranicza przepływu krwi. opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki w jednym
blistrze asepťycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (

zachowane sterylne pole J w ilości 75 blistrów w opakowaniu zbiorczym.
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odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2O4
PAKIET NR 10, pozycia63
Czv Zamawiaiacv dopuści produkt Citra-Flow'" ĺ' cvtrvnian sodu ] w steżeniu 40 w
postacĺ ampułko-stľzykawki x 3mI (objętość pełna strzykawki wynosi LOml] stosowany
w celu utľzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokim profilu
b ezpieczeilstwa dla p acj enta' Pro dukt p os iada klinicznie udokumentowane działani e
przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne. Nie wiąże sięzryzykiem ogólnoustrojowej
heparynizacji nie nasila czynnego krwawienia i jest bezpieczny u pacjentów z HIT.
Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik
dializacyjny i port doŻylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane
podczas ĺnfuzji do cewnika wynosi 0,96bara. Ciśnienie nie powinno nigdy przekraczać
25 psi (L,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek moŻe nie spełniać tego warunku
i wynosić 39 psi (2'69 bara). CitraFlow w fabrycznie napełnionych ampułko-
strzykawkach chroni przed utratą produktu podczas nabierania z fiolki - brak
zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania dodatkowych
strzykawekoraz igieł które w konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i
vĺydłuŻajączaspracy personelu medycznego. Specjalnĺe zaprojektowana budowa
ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem
niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpieczaprzed
tworzeniem skrzepu i nie ograniczaprzepływowi krwi. opakowanie zawiera
p oj edyncze amp ułko -strzykawki as epýc znle zamknięte b rak cząstek p o dczas
otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w ilości 1-00 sztuk w opakowaniu
zbiorczym.
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2O5
PAKTET NR 30, pozycia34
Czv Zamawiaiący dopuści produkt Citra-Flow'' ĺ' cvtrvnĺan sodu ] w steżeniu 300
w oostaci amoułko- strzvkawki 3ml x 2 Twin Pack ĺ'obietość łaczna cvtrvnianu sodu
6ml] stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o
wysokiej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpiecze,ństwa dla pacjenta. Produkt
p o s iada udokumentowane klin iczni e działanie prze ciwzakrzep owe oraz
przeciwbakteryjne. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock
chroni cewnik dializacyjny i port doży|ny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne
ciśnienie vĺytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1-,37

bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1.,7 bara) co w pľzypadku
zwy|<łych strzykawek może nie spełniać tego warunku i doprowadzić do uszkodzenia
Żyłyl'ub cewnika. CitraFlow pakowany w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki
chroni przed utratą pľoduktu podczas nabierania np.: z fiolki - bľak zachowanego
sterylnego pola. Nie Wymaga konieczności posiadania dodatkowych strzykawek oraz
igieł które w konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i r,vydłuzajączas pracy
personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki
CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (

metaliczny posmaĘ mrowienie dłoni ) zabezpieczaprzedtworzeniem skrzepu i nie
ogranicza przepływu krwi. opakowanie ýpu Twin Pack zawiera dwie ampułko-
strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (

zachowane sterylne pole ) w ilości ].00 sztuk w opakowaniu zbiorczym.
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 206
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CzyZamawiającywyrazizgodę nav,lydzielenĺe pozycjiL-2 z Pakietu nr7 i stworzy
osobny pakiet?
odp. Zamawiający wyraża zgodę. W związku z povlyższym ulega zmianie SIWZ oraz
ogłoszenie o zamówieniu w powyższym zakresie.

PYTANIE NR 207
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 62-63 z Pakietu nr ].0 i stworzy
osobny pakiet?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 2O8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 54 z Pakietu nr 30 i stworzy
osobny pakiet?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 209
Czy Zamawiający wyazi zgodę na wydzielenie z pakietu nľ 30 poniższych pozycji i utwoľzy z nich osobny

304?

W pľzypadku wyraŻeniazgody uprzejmie pľosimy o podanie wysokoŚci kwoty wadium dla pakietu 30A
odp. Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym ulega zmianie SIWZ oľaz
ogłoszenie o zamówieniu w powyższym zakľesie. Zamawiający dokonuje wydzielenia z
pakietu nr 30 pozycji 39 i stworzenie pakletu nr 30a oraz vtydzielenia z pakietu nr 3O
pozycji L4, L5,16 i shľoľzenie pakietu nr 30b.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na swojej stronie inteľnetowej
www.spzoz.zgorzelec'oI uaktualnione następujące dokumenĘ:
1.,,44 _ZP _20 I8_SIWZ_ZM IANA_I "
2.,,44_ZP _2018 ZAL_1_3_5_6_do_SIWZ_ZMIANA_1.doc"
3.,,44_zP _20 18 Załącznik_nr-2 ZMIANA_1.xls"
4.,,4 4 

-zP _2o t8 _Zał ąen i k-n r_7-U M oWY-z M IA N A-1 ".

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany Zamawiający w dniu dzisiejszym przeďał Uľzędowi Publikacji
Unii Europejskiej Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - zawierające zmiany zawalte w
niniejszym piśmie izałącznikach do niego.

otŻymują:
1) strona lnternetowa
z) A/a

PRoszĘ o POTWIERDZENIE oTRZYMANIA NINIEJSZEGo PISMA NA e-mail
zam.publ@spzoz.zgozelec.pl

t l!

Lp Przedmiot zamówienia Opakowanie Ilość op.

T4 DEXMEDETOMIDYNA 1000u9 4fiolki 10ml 2

15 DEXMEDETOMIDYNA 200u9 5AMP. a 2ML 10

16 DEXMEDETOMIDYNA 400u9 4fiolki 4ml 75

39 Levosimendan 2,5mg/ml l fiolka 5ml 6

Sprawę prowadzi:
e-Mail:

Agnieszka Horodecka
zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl
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