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Do:
Wykonawcy postgpowania o udzielenie
zamdwienia p ubliczne go
przetargu nieograniczonego nr TP-23 l/1/PNll27l20l I - produkty lecznicze, preparaty do Zywienra
enteralnego i parentenalnego, dietetyczne Srodki spo2ywcze specjalnego przeznaczenia medycznego
oraz wvrobv med

DOTYCZY:

Napodstawie art.38 ust.2 ustawy zdnia29 stycznia2004 rokuPrawo zam6wieri publicznych,(tj.z 2010 r. Dz. U. Nr
ze zm.), udzielam wyjaSnief na zadane pytania:

ll3,

poz.759

PYTANIE NR I
,,Czy Zamawiajqcy w zadaniu nr 389 ze wzglqdu na zaprzestanie dysttybucji dawki 250 ttg DopuSci innq dawkq.? l[/ zalqczeniu
informacja Roche Polska Sp. z o.o i wykaz aktualnych dawek leku Mircera? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR

2

,,Czy Zamawiajqcyw zadaniu nr 455 wymaga, aby gqbka kolagenowa nasqczona antybiolykiem posiadala Swiadechvo dopuszczenia
do obrotu przez.Ministerstwo Zdrowia zgodnie z Ustawq Prawo Farmaceutyczne. ( chodzi o to aby byl to lek)? "

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy w zadaniu nr 455 wymaga jak opisano w zalqczniku nr 3 do SIWZ.

PYTANIE NR

3

,,Czy 7-amawiajqcy w zadaniu 455 dopuszcza przeliczenie ceny na lcm2 efektywnej powierzchni terdpeutycznej - jeSli tak to prosimy
o modyJikacjq formularza cenowego w taki spos6b aby jednostlay miary byl cm 2z "

ODPOWTEDZ
Zamawiajqcy w zadaniu nr 455 wymaga.iak opisano w zalqczniku nr 3 do SIWZ.

PYTANIE NR 4
,,Czy Zamawiajqcy w zadaniu nr 455 wyklucza obecnoit antybiotyku w innej postaci
kolagenowej?

nii

siarczan (tatwo rozpttszczalny) w gqbce

".

ODPOWIEDZ
Zamawia-i4cy w zadaniu nr 455 wymaga

jak opisano w zal4czniku nr 3 do SIWZ.

PYTANIB NR 5
,,Czy Zamawiajclcy dopuszcza przeliczenia

iloici opakowait handlowych w przypadku wystqpowania na rynku opakowafi
sztuk (tabletek, ampulek, kilogramdw itp.), nii zamieszczona w SIIIZ; a tak2e w przypadku, gdy wycena
innych opakowait lek6w spelniajqcych wlaiciwoici terapeutyczne jest korzystniejsza pod wzglgdem ekonomicznym. Czy
Zantawiajqcy wyra2a zgodq na zaokrqglenie do pelnego opakowania w g6rq? "

posiadajqcych innq

iloit

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy dopuszcza wycenQ leku za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem iloSci.
Zamawia-i4cy wymaga, aby zaoferowana iloSi lek6rv byla nie mniejsza ni2 wymagana w formularzu ofertowym - zalqcznik nr 3 do
SIWZ. JednoczeSnie Zamawiaj4cy wymaga, aby liczba opakowari handlowych podana w ofercie byla liczbq calkowitq. lnlbrmacje o
zmianie ilo5ci w opakowaniu proszg umieScii w kolumnie 3 formularza ofertowego.
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PYTANIE NR

6

,,Czy Zamawiajqcy wyra2a zgodq na wycenQ preparatiw zamiennie tj. draietek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i
tabletek powlekanych zamiast kapsulek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast dra2etek i odwrotnie. Kapsulek zamiast
draietek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlelcanych i odwrotnie. Ampulek zamiast fiolek i odwrotnie? "

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy dopuszcza wycenQ preparat6w zamiennie (ak zaproponowano powyzej) pod warunkiem zachowania r6wnowaznoSci
farmakodynamicznej wg SI WZ.

PYTANIE NR

7

nr 7 Acetylcysteine 200mg granulat Zamawiajqcy wymaga dawki 200mg/3g? "
ODPOWIEDZ

,,Czy w pozycji

W zadaniu nr 7 Acetylcysteine 200mg granulat Zamawiaj4cy dopuszcza dawkg 200mg/3g.

PYTANIE NR

8

,,Czy w pozycji nr 52 Ambroxol 30mg

ODPOWIEDZ

- Zamawiajqcy

wymaga lqcznie 2500 tabletek?

"

Tak.

PYTANIE NR 9
,,Czy w pozycji nr 81 Antazoline
takie wystqpujq? "

l0 ntl krople do oczu Zamawiajqcy

wymaga Antazolinum+Naphazolinum krople do oczu? Tylko

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy dopuszcza w zadaniu nr 84 Antazolinum-l-Naphazolinum 1Oml krople do oczu.

PYTANIE NR

IO

,,Czv w pozycji nr 92 Aqua

pro inj lOml

ODPOWIEDZ

- Zamawiajqcy

v)ymaga 25000 pojedynczych ampulek?

"

Tak.

PYTANIE NRI T
nr I l5 Bacitracin mait Zamawiajqcy wymaga Bacitracin+Neomycinunt mait? Tylko taka wystqpuje? "
ODPOWIEDZ

,,Czy w pozycji

W zadaniu nr

ll5

PYTANIE NR

Zamawiaj4cy dopuszczaBacitracin+Neomycinum

maS6.

12

nr I52 Budesonide 0,25mg/ml, Zamawiajqcy wymaga dawki (0,25mg/ml),2m1? "
ODPOWIEDZ

,,Czy w pozycji

fak.

PYTANIE NR

13

,,Cz1,w ltozycji

nr

153 Budesonide 0, l2Smg/ml,

Zamavtiaiqcywymagadawki (0,125mg/ml),2m1?"

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR

14

,,Czy w pozycji nr 170 Caspofungin 75mg

ODPOWIEDZ

- Zamawiajqcy

ma na

myili dawkq 70mg? Tylko taka wystqpuje? "

W zadaniu nr 170 Zamawiaj4cy dopuszcza Caspofungin w dawce 70mg?

PYTANIE NR 15
,,Czy w pozycji 332 Fresubin 1500 Complete 1500m1
opakowari? Tylko taki wystqpuje na rynku? "

-

Zamawiajqcy dopuici wycenQ Freseubin 1200 Complete 1000m1

-

150

ODPOWIEDZ
Zamawiaiqcy w zadaniu nr 332 wymaga jak opisano w zalqczniku nr 3 do SIWZ.

PYTANIE NR

16

,,Czy w pozycji
odpow

ie

nr

358 Dobutamine Zamawiajqcy dopuici wycenQ w postaci koncentratu do wlew6w w postaci amputek

dnim przel icze nie m il oi ci?

"

x5-

z

ODPOWIBDZ
Zanawiaj4cy w zadaniu nr 358 wymaga jak opisano w zalqczniku nr 3 do SIWZ.

PYTANIE NR 17
,,Cq, p pozycji nr 4 I 7 Ferrum Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zlo2enie oferty na produkt r6wnowa2ny o naanie Ferinject w postaci
karboksymalto4) zelazowej o dawce 51mg/ml - fiolka 2 ml

ODPOWIEDZ

-

I 250

Jiolek?

"

Tak, ale zgodnie z zapisami w zal4czniku nr 3 do SIWZ do stosowania do2ylnego.

PYTANIE NR

18

,,Czyw pozycji nr 578 Lidocaine krent Zamawiajqcy wymaga Lidocainum+Prilocainum? Tylko takiwystqpuje?"

ODPOWIEDZ
W zadaniu nr 170 Zamawiajqcy dopuszcza Lidocainum+Prilocainum.
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PYTANIE NR

19

,,Czy w pozycji nr 660 Moxifloxacin krople do oczu Zamawiajqcy trymaga 800 opakowari po 5ml? Tylko taka wielkoit opakowania
wystqpuje na rynku? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 20
,,Czy w pozycji nr 806 Potassium syrop Zamawiajqcy wymaga Kalium gluconicum czy Kalium chloridum? "
ODPOWIEDZ
Kalium gluconicum.

PYTANIE NR
,,poz, 238,

21

poz 240 Czy Zamawiajqcy zgodzi siQ na zaproponowanie Clindanticin 300m9/2ml i Clindamicin

600m1/4ml w

opakowaniach typu ampulka? "

ODPOWIEDZ
Zamawia.i4cy dopuszcza Clindamicin 300mg/2ml i Clindamicin 600mgi4ml w opakowaniach typu ampulka.

PYTANIE NR 22
,,poz" 492 Czy Zamawiajqcy v,ymaga, aby preparat Hydroetyloskrobia 6%, 130/042 w roztworze elektrolitiw 500m1 nie posiadal
przeciwwskazania w ciq2kich zaburzeniach czynnoici wqtroby? "

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy dopuszcza preparat Hydroetyloskrobia 6Yo, 1301042 w roztworze elektrolit6w 500m1 nieposiadaj4cy przeciwwskazari
w ciQzkich zaburzeniach czynno5ci wqtroby.

PYTANIE NR 23
,,poz.492 Czy Zantawiajqcy wymaga, aby preparat Hydroetyloskrobia 6%, 130/042 w roztworze elektrolit1w
udoktLmentowane w Charakterystyce produktu wlasne badania dotyczqce pacjent6w pediatrycznych? "
ODPOWIEDZ

500m1 posiadal

Zamawia.jqcy dopuszcza preparat Hydroetyloskrobia 6Yq 1301042 w roztworze elektrolit6w 500m1 posiadajqcy udokumentowane w
Charakterystyce produktu wlasne badaniadotyczqce pacjent6w pediatrycznych.

PYTANIE NR 24
,,

Pot

837, po2..838 Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wycenQ

Propofolu MCT/LCT Fresenius? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 25
,,poz. 838 Propofol 2% 50 ml
opakou,aniu fiolka? "

x l0

amp. emulsja do wstrzykiwafi lub infuzji

-

czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wycenQ w

ODPOWIEDZ
W zadaniu 838 Propofol 2Vo 50 ml x 10 arnp. emulsja do wstrzykiwari lub infuzii Zamawiajqcy dopuszcza wycenp w opakowaniu
floll<a.

PYTANIE NR 26
,,Poz, 867 Rocuronium bromide 50 mg

iloit? "
ODPOWIEDZ

/

5ml

x l0

amp.- czy zamawiajqcy wyrazi zgodq na wycene fiolek x 5 w przeliczeniu na

W zadaniu nr 867 Rocuronium bromide 50 mg / 5mt x 10 amp.- Zamawiajqcy dopuszcza wycenQ fiolek x 5 w przeliczeniu na iloSi.

PYTANIE NR 27

,,pozl033 Czy Zamawiajqcy mial na myili: Ilorek trzykomorowy do 2yvienia pozajelitowego drogq naczyri obwodowych
zawierajqcy: aminokwasy (6.2 g azotu), l5% oleju rybiego, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, wqglowodany, elektrolity o energii
niebialkowej

70-0

kcal i objgtoici 1206 ml? Opisany w SIIIZ worek nie jest dostqpny w objqtoici I 260 ml? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANID NR 28
,,Czy Zamawiajqcy, dzialajqc w oparciu o zasady zdrowej konkurencji, dopuici w ztduniu 454, gqbkq kolagenowq z kolagenem
kofiskinr i podw1jnq oslonq antybiotykowq (siarczan gentamycyny i krobefat gentamycyny), o przedlu2onym dzialaniu gentamycyny
do zabieg6w septycznych i aseptycznych, w rozmiarze 5xlx0,5cm (rejestracja produktu medycznego)?"

ODPOWIEDZ
Zamawiaj4cy w zadaniu nr 454 wymaga jak opisano w zal4czniku nr 3 do SIWZ.

PYTANIE NR 29
,,Czv Zttntalviajcycy, dziatajqc w oparciu o zasady zdrowej konkurencji, dopuici w zadaniu 455, gqbkq kolagenowq z lcolagenem
koitskint i podwcijnq oslonq antybiotykowq (siarczan gentamycyny i lcobefat gentamycyny), o przedlu|onym dzialaniu gentamycyny
do zabiegdw septycznych i aseptycznych, w rozmiarze I0x\x0,5cm (rejestracja produktu medycznego)? "

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy w zadaniu nr 455 wymagaiak opisano w zal4czniku nr 3 do SIWZ.

PYTANIE NR 30
,,Czy Zamawiajqcy wyraia zgodq na zaoJbrowanie gqbki pakowanej po 5 sztuk gdzie ka;da gqbka posiada osobne sterylne
opakowanie? "
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ODPOWIEDZ
Zamawiaiqcy wymaga jak opisano w zalqczniku nr 3 do SIWZ.

PYTANIE NR 3I
,,Czy Zantawiajqcy, w zwiqzku ze specyfikcl programu magazynowo-ksiqgowego obslugujqcego modul sprzedaiy, kt6ry drukuje
faktuty w nocy, po wysylce produktu, wyrazi zgodq na wyslanie faktury, w formie papierowej, dzieri po wysylce, a w dzieri otrzymania
dsorO)mentu przez Zamawiajqcego wyslania kopii faktury droga elektronicznq? "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 32
,,Cty , przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiottt umowy i braku mo2liwoici dostarczenia zamiennil<a
leku w cenie przetargowej (bo np. bqdzie to razilo ra2qcq startq dla Wykonawcy), Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wylqczenie tego
produktu z umowy bez koniecznoici ponoszenia kary przez Wykonawcq (dotyczy zapisu rozdz. WIII pkt 2 specyfikacji)? "

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy nie wyraLa z5ody na wyl4czenie produktu z umowy bez koniecznoSci ponoszenia kary przez Wykonawcg w przypadku
wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku mo2liwoSci dostarczenia zamiennika leku w cenie
przetargowej.

PYTANIE NR 33
wzglqdu na moiliwoit ustctwowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiqzytvania umowy przetargowej, prosimy

,Ze

o

wprowadzenie do umowy jednoznacznego zapisu umo2liwiajqcego zmianlt cen brutto produktdw bqdqcych przedmiotem umowy, od
dnia wejicie w 2ycie aktu prawnego zmieniajqcego wysokoit stawki VAT. Zaznaczamy jednoczeinie, 2e w takim przypadku cena
netto produkt6w bqdqcych przedmiotem umowy nie uleglaby zmianie"

ODPOWIEDZ
Informacje o ewentualnych zmianach postanowieri umowy Zamawiajqcy zawarl w rozdziale

XVIII

SIWZ.

PYTANIE NR 34
,,Czy Zamawiajqcy w zadaniu nr 519 wymaga aby preparat Imipenem + Cilastatinum inj posiadal zarejestrowane wskazanie do
stosowania m.in. w posocznicy, zapaleniu wsierdzia, zaka2eniu koici i stawbw? "

ODPOWIEDZ
Pytanie dotyczy zadania nr 514

-

Zamawiaj4cy dopuszcza preparat Imipenem

+

Cilastatinum

wskazanie do stosowania m.in. w posocznicy, zapaleniu wsierdzia, zakazeniv koSci i staw6w.

PYTANIE NR 35
,,Dotvczv pakietu 596 i 597 Meropenem
Proszq Zamawiajqcego o doprecyzowanie,

jakt

ma

byt trwaloit roztvvoru po rozpuszczeniu? "

ODPOWIEDZ
TrwaloSi roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu musi wynosii ponad

I

godzinp.
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ini

posiada.iqcy zarejestrowane

