
 

Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
ul. Bytomska 62 
41-940 Piekary Śląskie 
Sekcja d/s zamówień publicznych 
Znak sprawy: DZP.270-76/12 

                              Piekary Śląskie 27.12.2012r. 
 
 
 
 

                           …………………………… 
 

                           …………………………… 
 

                          …………………………… 
 

 
 
 
 
Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
Dostawa leków cześć 2. 

Numer ogłoszenia: 2012/S 228-375527; data publikacji: 27.11.2012 

 

 

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba  
w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iŜ zgodnie z art. 38 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów 
siwz, na które to zamawiający odpowiada:  
Pytanie nr 1  
Pakiet nr 6 
Pozycja nr 7; 9 
Prosimy o moŜliwość zaoferowania preparatu opartego na 1-propanol, 2 propanol, bifenylol, 
nadtlenek wodoru, konfekcjonowanego w opakowaniach 250ml. 
Odpowiedź:  
 
TAK, ZAMAWIAJACY WYRAśA ZGODĘ 
W POZ. 7 NALEśY WYCENIĆ 4200 OP A 250 ML 
W POZ. 9 NALEśY WYCENIĆ 1400 OP A 250 ML 
 
Pytanie nr 2  
Pakiet nr 6 
Pozycja nr 6;8 
Prosimy o moŜliwość zaoferowania preparatu opartego na 1-propanol, 2 propanol, bifenylol, 
nadtlenek wodoru. 
Odpowiedź:  
 
TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAśA ZGODĘ 
 
Pytanie nr 3  
Pakiet nr 6 
Pozycja nr 23  
Prosimy o moŜliwość zaoferowania preparatu równowaŜnego – LAWASEPTYKU na bazie 
OCTENIDYNY. 
Odpowiedź:  
 
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAśA ZGODY 
PREPARAT NA BAZIE OCTEIDYNY OPISANY JEST W POZ. 12 



 

 
Pytanie nr 4  
Pakiet nr 6 
Pozycja nr 24  
Prosimy o moŜliwość zaoferowania preparatu równowaŜnego – w postaci OCTENIDYNY. 
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody 
 
Pytanie nr 5  
Pakiet nr 1 
Pozycja nr 20  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 20 preparatu równowaŜnego 
w formie roztworu gotowego do podaŜy Ciprofloxacin Kabi 200mg rozpuszczony w 100ml 
0,9%NaCl w opakowaniu KabiPac? 
Zastosowanie formy gotowej do podaŜy preparatu cyprofloksacyny rozpuszczonej w NaCl 0,9% 
zapewnia bezpieczeństwo terapii równieŜ u pacjentów z cukrzycą. 
Odpowiedź:  
 
TAK, ZAMAWIAJACY WYRAśA ZGODĘ 
 
Pytanie nr 6  
Pakiet nr 3 
Pozycja nr 8  
Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 8 miał na myśli produkt leczniczy Hydroksyethylamylum 
100 mg/ml w butelce z dwoma portami 500ml? 
Odpowiedź:  
 
TAK, ZAMAWIAJACY MIAŁ NA MYŚLI ROZTWÓR ZAWIERAJĄCY 
HYDROKSYETHYLAMYLUM W STĘśENIU 100 MG/ML W BUTELCE Z DWOMA 
PORTAMI 500ML 
 
 
Pytanie nr 7  
Pakiet nr 11 
Pozycja nr 19  
Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycja 19 wymaga zaoferowania produktu leczniczego Propofol 
1% zawierającego emulsję MCT/LCT? 
Odpowiedź:  
 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA, ALE DOPUSZCZA ZAPROPONOWANIE PREPARATU O 
TAKIM SKŁADZIE 
 
Pytanie nr 8  
Pakiet nr 11 
Pozycja nr 21  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 pozycja 21 diety Fresubin Protein 
Powder 300g - Suplement białka - białko serwatki w proszku (proszek rozpuszczalny), zawierająca 
87g/100g białka, tłuszcze 1g/100g, nie zawierająca błonnika, wartość energetyczna 360kcal/100g w 
ilości 338 sztuk? 
Odpowiedź:  
 
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAśA ZGODY 



 

 
 
Pytanie nr 9  
Pakiet nr 6 
Pozycja nr 6  
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŜ-
nego, przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem Ŝył, 
pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran 
i zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MR-
SA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Papova SV 40, Herpes simplex), zawiera-
jącego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości 
jodu i jego związków, w opakowaniach 1 litrowych. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować 
jest zarejestrowany jako produkt leczniczy. Ponadto nadmieniamy, Ŝe proponowany preparat Ko-
dan tinktur forte bezbarwny jest uŜywany obecnie w Państwa placówce.  
 
Odpowiedź:  
 
TAK, ZAMAWIAJACY WYRAśA ZGODĘ 
 
 
Pytanie nr 10  
Pakiet nr 6 
Pozycja nr 7  
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŜ-
nego, przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem Ŝył, 
pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran 
i zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MR-
SA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawie-
rającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości 
jodu i jego związków, w opakowaniach 250 ml po odpowiednim przeliczeniu. Preparat, który 
chcemy Państwu zaoferować jest zarejestrowany jako produkt leczniczy. Ponadto nadmieniamy, Ŝe 
proponowany preparat Kodan tinktur forte bezbarwny jest uŜywany obecnie w Państwa pla-cówce. 
 
Odpowiedź:  
 
TAK, ZAMAWIAJACY WYRAśA ZGODĘ 
W POZ. 7 NALEśY WYCENIĆ 4200 OP A 250 ML 
 
Pytanie nr 11  
Pakiet nr 6 
Pozycja nr 8  
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŜnego, 
przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem Ŝył, pobieraniem krwi 
oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran i zdejmowaniem szwów, 
przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, 
Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-
propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, w opakowaniach 1 
litrowych. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować jest zarejestrowany jako produkt leczniczy. Ponadto 
nadmieniamy, Ŝe proponowany preparat Kodan tinktur forte barwiony jest uŜywany obecnie w Państwa 
placówce  
 
Odpowiedź:  
 



 

TAK, ZAMAWIAJACY WYRAśA ZGODĘ 
 
Pytanie nr 12  
Pakiet nr 6 
Pozycja nr 9 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŜ-nego, 
przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem Ŝył, pobieraniem krwi 
oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran i zdejmowaniem szwów, 
przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MR-SA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, 
Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawie-rającego w swoim składzie 1-propanol, 2-
propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, w opakowaniach 250 ml po 
odpowiednim przeliczeniu. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować jest zarejestrowany jako produkt 
leczniczy. Ponadto nadmieniamy, Ŝe proponowany preparat Kodan tinktur forte barwiony jest uŜywany 
obecnie w Państwa placów-ce. 
 
Odpowiedź:  
 
TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAśA ZGODĘ 
W POZ. 9 NALEśY WYCENIĆ 1400 OP A 250 ML 
 
Pytanie nr 13  
Pakiet nr 6 
Pozycja nr 13 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŜ-nego, 
opartego na bazie 1- propanolu, 2-propanolu i 2 – difenylolu, bez zawartości mydła, o wła-ściwościach 
myjących i dezynfekujących, przeznaczonego do higienicznej dezynfekcji i mycia rąk oraz ciała, 
dopuszczonego do obrotu na podstawie Świadectwa Ministerstwa Zdrowia jako pro-dukt leczniczy o 
spektrum działania B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V(HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Papowa SV 40) w 
opakowaniach 500 ml. 
 
Odpowiedź:  
 
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAśA ZGODY 
 
 
Pytanie nr 14  
Pakiet nr 6 
Pozycja nr 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŜnego, pozytywnie zaopi-niowanego 
przez personel szpitala, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, al-koholowego preparatu do 
wcierania, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, przeznaczonego do hi-gienicznej i chirurgicznej dezynfekcji 
rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w 
zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, moŜliwość 
stosowania przez alergików, o sku-teczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, 
Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), w opakowaniach 5 L? 
 
Odpowiedź:  
TAK, ZAMAWIAJACY WYRAśA ZGODĘ  
 
 
Pytanie nr 15  
Pakiet nr 6 
Pozycja nr 18 



 

Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŜ-nego, 
stosowanego obecnie w Państwa placówce, działającego antybakteryjnie i antygrzybiczo, pochłaniającego 
nieprzyjemne zapachy, szybko i skutecznie usuwającego zanieczyszczenia, nie powodującego podraŜnienia 
skóry i błon śluzowych, zawiera ciekłą parafinę, amid kwasu koko-sowego-propylodimetyloglicyna, 
trójglicerydy kwasów tłuszczowych, natłuszczające olejki pielę-gnacyjne i występuje w postaci pianki, 
zarejestrowanego jako kosmetyk, w sprayu w opakowa-niach 500 ml.  
Odpowiedź:  
 
TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAśA ZGODĘ 
 
Pytanie nr 16  
Pakiet nr 6 
Pozycja nr 23 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŜ-nego 
stosowanego obecnie w Państwa placówce, opartego na bazie octenidyny, przeznaczonego do oczyszczania 
ran, nawilŜania rany i opatrunku, o bardzo wysokiej tolerancji wykazywanej przez skórę i tkanki, 
docierającego w trudnodostępne obszary rany (kieszonki, wgłębienia), wy-twarzającego idealne warunki dla 
gojenia się rany, zalecanego do bezbolesnego i delikatnego zdejmowania opatrunków przyschniętych lub 
pokrytym skrzepem, oczyszczającego rany z pato-genów tworzących biofilm, w postaci płynu, z 
moŜliwością stosowania do 8 tygodni po otwarciu opakowania w postaci płynu opakowanie a 350ml z 
końcówką umoŜliwiającą łatwe stosowanie preparatu i z aplikatorem zabezpieczającym przed nadmiernym 
wylewaniem się preparatu pod-czas stosowania. 
 
Odpowiedź:  
 
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAśA ZGODY 
PREPARAT NA BAZIE OCTEIDYNY OPISANY JEST W POZ. 12 
 
Pytanie nr 17  
Pakiet nr 6 
Pozycja nr 24 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŜ-nego, 
pozostającego w zgodności farmakologicznej z Octeniseptem oraz Octenilinem płynem, które są uŜywane w 
Państwa placówce, przeznaczonego do oczyszczania ran, ułatwiającego zmianę opatrunków na ranach, 
aktywnie nawilŜającego, dekontaminującego i oczyszczającego ranę, tworzącego idealne warunki dla 
procesu gojenia się rany, wspierającego naturalne procesy naprawcze, utrzymującego odpowiedniego stopnia 
nawilŜanie w ranie przy równoczesnym sto-sowaniu wszystkich rodzajów opatrunków, utrzymującego 
idealny bilans wilgoci w ranie, w posta-ci Ŝelu, w opakowaniach a 20ml. 
 
Odpowiedź:  
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAśA ZGODY 
 
Pytanie nr 18  
Pakiet nr 6 
Pozycja nr 25 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŜnego, pozytywnie zaopiniowany przez 
personel szpitala, antybakteryjnego płynu do utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej, skutecznie 
chroniącego przed paradontozą i zapaleniem dziąseł, nie powodującego przebarwiania zębów, nie 
zawierającego jodu, alkoholu, chlorheksydyny, z zawartością octenidyny, szybko i trwale hamującego 
rozwój bakterii i zapobiegającego powstawaniu nowych, o skutecznej eradykacji MRSA z jamy ustnej, o 
szerokim spektrum działania, o szybkim czasie działania (produkt juŜ w czasie 30 sekund pozwala uzyskać 
redukcję drobnoustrojów), łagodnego w działaniu, tzn, nie podraŜniającego i nie wysuszającego skóry i błon 
śluzowych, nie draŜniącego oczu, śluzówek i nie wywołującego reakcji alergicznych, o łagodnym smaku? 
 
Odpowiedź:  



 

TAK, ZAMAWIAJACY WYRAśA ZGODĘ 
 
Pytanie nr 19  
W razie wyraŜenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, któ-re 
naleŜy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z 
zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyŜej 0,5 w górę).  
Odpowiedź:  
W PRZYPADKU WYRAśENIA ZGODY NA INNE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ 
ZAMAWIAJĄCY OKREŚLIŁ JAKIE ILOŚCI OPAKOWAŃ NALEśY WYCENIĆ 
 
Pytanie nr 20  
Pakiet nr 3 
Pozycja nr 1; 2; 3; 4; 5; 11; 12; 13; 15 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę  
na zaoferowanie w pakiecie 3 płyny 1, pozycjach nr: 1;2;3;4;5;11;12;13;15 preparatów o takim 
samym zastosowaniu klinicznym  w workach z dwoma niezaleŜnymi portami? 
Zastosowanie opakowań typu worek moŜe w znaczny sposób wpłynąć na redukcję zakaŜeń 
związanych z linią naczyniową, bo w celu opróŜnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania. 
Redukcja zakaŜeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz 
zmniejszenie kosztów. Ponadto worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, 
dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną 
kontaminacją. Koszty utylizacji opróŜnionych worków są nawet o 50 % niŜsze, niŜ koszty utylizacji 
opróŜnionych butelek.  
W przypadku negatywnej odpowiedzi  prosimy o wydzielenie do oddzielnego pakietu. 
PowyŜsza modyfikacja umoŜliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co 
pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 
 

Odpowiedź: 

TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAśA ZGODĘ  

 
Pytanie nr 21  
Pakiet nr 3 
Pozycja nr 7 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę 
na  zaoferowanie w pakiecie 3 płyny 1, pozycja 7 preparatu: Hydroksyetyloskrobi -  PlasmaVolume 
HES 130/0,42/6:1 w roztworze Ringera z octanem w opakowaniu typu worek? 
W przypadku negatywnej odpowiedzi  prosimy o wydzielenie do oddzielnego pakietu. 
PowyŜsza modyfikacja umoŜliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co 
pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź:  

NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAśA ZGODY 

PREPARAT TAKI OPISANY JEST W PAKIECIE PŁYNY 2 POZ. 2 

 
Pytanie nr 22  
Pakiet nr 3 
Pozycja nr 8 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę 
na  zaoferowanie w pakiecie 3 płyny 1, pozycja 8 produktu w opakowanieu typu butelka PE? 
W przypadku negatywnej odpowiedzi  prosimy o wydzielenie do oddzielnego pakietu. 



 

PowyŜsza modyfikacja umoŜliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co 
pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź:  
 
NIE , ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAśA ZGODY 
 
 
Pytanie nr 23  
Pakiet nr 3 
Pozycja nr 9 i10 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę  
na zaoferowanie w pakiecie 3 płyny 1, pozycja 9 i 10 preparatu Mannitol o stęŜeniu15%  
w opakowaniu typu worek o pojemności 100ml i 250ml?  
Uzasadnienie: 
Mannitol w postaci 15% roztworu jest produktem o stęŜeniu mniejszym od stęŜenia nasycenia, co 
pozwala do minimum ograniczyć ryzyko występowania krystalizacji oraz związanej z tym 
procesem konieczności ponownego rozpuszczania kryształów spotykanej w praktyce klinicznej. 
Roztwór zawierający 15%  mannitolu nie będzie zawierał kryształów (w roztworze będzie obecny 
mannitol całkowicie rozpuszczony w wodzie), kiedy temperatura produktu wyniesie powyŜej 16-
17°C. 
Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych) od 
roztworów 20%, gdyŜ nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej. 
PowyŜsza modyfikacja umoŜliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co 
pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu. 
Odpowiedź:  

NIE, ZAMAWIAJACY NIE WYRAśA ZGODY 

W/WYMIENIONE PRODUKT OPISANE SA W PAKIECIE 4 PŁYNY 2 POZ. 3 I 4 

 

Pytanie nr 24  
Pakiet nr 4 
Pozycja nr 5 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę 
na  zaoferowanie w pakiecie 4 płyny 2, pozycja 5 produktu w opakowanieu typu butelka PE? 
W przypadku negatywnej odpowiedzi  prosimy o wydzielenie do oddzielnego pakietu. 
PowyŜsza modyfikacja umoŜliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co 
pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź:  
 
TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAśA ZGODĘ 
 
 
Pytanie nr 25  
Pakiet nr 5 
Pozycja nr 4 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę 
na  zaoferowanie w pakiecie 5 płyny 3, pozycja 4 produktu o takim samym zastosowaniu 
klinicznym  w butelce odkręcanej typu pour bottle pozwalającej na precyzyjne polewanie bez 
kapania. 
W przypadku negatywnej odpowiedzi  prosimy o wydzielenie do oddzielnego pakietu. 



 

PowyŜsza modyfikacja umoŜliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co 
pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 
 
Odpowiedź:  
 
TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAśA ZGODĘ 
 
 
Pytanie nr 26  
Pakiet nr 1 
Pozycja nr 35 i 36 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 35 i 36 (Meropenemum inj.) wymaga aby trwałość 
roztworu preparatu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę? 
 
Odpowiedź:  
 
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA 
 
Pytanie nr 27  
Pakiet nr 1 
Pozycja nr 19 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z pak.1 poz.19 zapisu o rejestracji w posocznicy i zapaleniu 
kości i stawów, gdyŜ ani oryginał ani generyk nie posiada takich wskazań. Dołączam aktualną kartę 
charakterystyki Tienamu. 
 
Odpowiedź:  
 
ZAMAWIAJĄCY WYKRESLA W/WYMIENIONE ZAPISY ZE WZGLEDU NA 
WPROWADZONE ZMIANY W KARCIE CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICEGO 
 
Pytanie nr 28  
Pakiet nr 1 
Pozycja nr 21 
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 antybiotyki poz. 21 miał na myśli clotrimazol krem 1% 20g – 300 
op ? Na rynku nie występuje clotrimazol maść 15g. 
 
Odpowiedź:  
 
TAK, ZAMAWIAJĄCY MIAŁ NA MYSLI PRODUKT ZAWIARAJĄCY CLOTRIMAZOLUM  
1% W POSTACI KREMU  WIELKOŚC OPAKOWANIA 20 G 
 
 
Pytanie nr 29  
Pakiet nr 6 
Pozycja nr 1 
Czy zamawiający dopuści roztwór do stosowania zewnętrznego zawierający Povidonum iodinatum 
pojemności 1 l? 
 
Odpowiedź:  
 
TAK, ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA  
NALEśY WYCENIĆ 50 OP PO 1L 



 

 
 
Pytanie nr 30  
Pakiet nr 11 
zwracam się z zapytaniami dotyczącymi pakietu 11 : 

Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równowaŜne, (zgodnie z ustawą z 
12.05.2011r. o refundacji leków, środków spoŜywczych specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego 
oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 122, poz. 696), która jako odpowiednik środka spoŜywczego 
specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego traktuje nie tylko środki spoŜywcze specjalnego 
przeznaczenia Ŝywieniowego, które mają taki sam skład, ale równieŜ zbliŜony skład, zastosowanie 
lub sposób przygotowania (art. 2.13 ww. ustawy), spełniających warunki dotyczące przedmiotu 
zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ? 

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający za równowaŜny pozycji 20 (pak.11) uznaje: 

Kompletna dieta do Ŝywienia dojelitowego, wysokobiałkowa  i wysokokaloryczna (1,3 
kcal/100ml), zawierająca tłuszcze MCT. Zawartość sodu 90 mg/100ml. Osmolarność 283 mOsm/l. 
Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik.  

Jeśli odpowiedź na powyŜsze pytanie będzie negatywna, to jakie jest tego uzasadnienie? 

Pozytywna odpowiedź na zadane pytanie (dopuszczenie diety równowaŜnej) zapewnią moŜliwość 
uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a w konsekwencji pozwoli 
zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty i właściwe zagospodarowanie środków 
publicznych. 

Odpowiedź:  
 
ZAMAWIAJĄCY NIE MOśE UZNAĆ  
PREPARATU O KALORYCZNOCI 1,3 KCAL/100ML ZA RÓWNOWAśNY Z  
PREAPARTEM O KALORYCZNOŚCI 1,5 KCLA/1 ML CZYLI 150 KCAL/100ML  
W ZWIĄZKU Z CZYM NIE DOPUSZCZA DIETY O W/WYMIENIONYCH PARAMETRACH 
 
 
Pytanie nr 31  
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku 
występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów 
itp.), niŜ zamieszczona w SIWZ; a takŜe w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków 
spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy 
podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc 
po przecinku)? 
 
Odpowiedź:  
 
ZAMAWIAJĄCY OKREŚLIŁ W SIWZ ZASADY PROPONOWANIA INNYCH OPAKOWAŃ 
NIś OPISANE I ZASADY ICH PRZELICZEŃ 
 
Pytanie nr 32  
Czy moŜna wycenić lek równowaŜny pod względem składu chemicznego i dawki lecz róŜniący się 
postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub draŜetki  
i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania? 
Odpowiedź:  



 

ZAMAWIAJĄCY WYRAśA ZGODĘ NA WZAJEMNĄ WYMIANĘ TABLETEK/ TABLETEK 
POWLEKANYCH/ DRAśETEK/KAPSUŁEK/ KAPSUŁEK MIĘKKICH/ KAPSUŁEK 
TWARDYCH/KAPSUŁEK ELASTYCZNYCH  

NIE WYRAśA ZGODY NA WYMIANE FORM ROZPUSZCZALNYCH ( TABLETEK 
ROZPUSZCZALNYCH/ TABLETEK MUSUJACYCH/GRANULATÓWW 
SASZETKACH/PROSZKÓW W SZASZETKACH) NA FORMY NIEROZPUSZCZALNE 

WYRAśA ZGODĘ NA WYMIANĘ FORM NIEROZPUSZCZALNYCH NA FORMY 
ROZPUSZCZALNE PORCJOWANE NA POJEDYŃCZE DAWKI( NP. TABLETKI NA 
TABLETKI MUSUJĄCE, TABLETKI NA PROSZEK W SASZETKACH) 

NIE WYRAśA ZGODY NA WYMIANĘ FIOLEK NA AMPUŁKI 

WYRAśA ZGODĘ NA WYMIANĘ AMPUŁEK NA FIOLKI 

 
Pytanie nr 33  
Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku 
produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji 
pod pakietem? 
Odpowiedź:  

Okresowy brak produkcji danego preparatu lub zaprzestanie produkcji nie powoduje automatycznie 
wykreślenia danego leku z listy leków zarejestrowanych i w kaŜdej chwili produkcja moŜe być 
wznowiona. Jeśli lek nie został skreślony z listy leków zarejestrowanych a jest to tylko czasowe 
zawieszenie produkcji to cenę produktu ( jeŜeli nie jest to produkt o cenie urzędowej) powinien 
ustalić  z producentem / podmiotem odpowiedzialnym i taką zaproponować do przetargu z 
adnotacja od kiedy planowane jest wznowienie produkcji. 
Okresowe zaprzestanie/brak  produkcji nie oznacza, Ŝe leku nie ma w sprzedaŜy - hurtownie mogą 
robić zapasy. 
 

Pytanie nr 34  
Prosimy o wyjaśnienie jaki będzie okres obowiązywania umowy, gdyŜ w SIWZ termin wykonania 
podano 36 m-cy natomiast we wzorze umowy  24 m-ce ? 
Tym samym zwracamy się z prośbą o przychylenie się do odpowiedzi o 24 miesięcznym terminie 
wykonania, gdyŜ nie realnym jest utrzymanie stałości cen przez 3 lata. 
Odpowiedź:  

Termin wykonania wynosi 36 miesięcy. Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy.  

 
Pytanie nr 35  
Przepis art. 9 ust. refundacyjnej, nie ustanawia cen maksymalnych obowiązujących obie strony 
umowy, natomiast jednoznacznie nakłada on obowiązek na świadczeniodawcę, który jest 
zobligowany nabywać leki po cenie nie wyŜszej niŜ urzędowa cena zbytu leku, stanowiącego 
podstawę limitu, uwzględniając liczbę DDD leku. 
Hurtownie w celu dostarczania leków do szpitali muszą je wpierw nabyć od producentów, którzy 
swoje cenniki budują na kalkulacji opartej o koszty wytworzenia a nie o wyznacznik cenowy 
nadany przez lek będący podstawą limitu w danej grupie terapeutycznej. 
W zawiązku z powyŜszym Wykonawca jako jednostka gospodarcza przystępując do przetargów 
nieograniczonych dokonuje wyceny preparatów zgodnie z zasadami rynkowymi i dostosowanie 
poziomu cen do wysokości cen leków wyznaczających limit z uwzględnieniem DDD naraŜałoby 
nasze przedsiębiorstwo na poniesienie raŜących strat. 
Wobec powyŜszego oraz, Ŝe ceny leków  stanowiących przedmiot zamówienia, w związku z 
wejściem z dniem 01.01.2012 roku ustawy refundacyjnej z dnia 12.05.2011 r.  mogą w trakcie 



 

trwania umowy podlegać kilkukrotnie zmianom w stosunku do cen ofertowych, które Wykonawca 
ma zamiar zaoferować Zamawiającemu, co spowodować moŜe w konsekwencji, powstanie po 
stronie Wykonawcy raŜącej, niemoŜliwej do pokrycia straty w sytuacji, gdy nie będzie mógł 
odzyskać róŜnicy pomiędzy ceną danego leku określoną kaŜdorazowo na podstawie obowiązującej 
ustawy refundacyjnej a ceną zaoferowaną w postępowaniu przetargowym prosimy o: 
 a)  wykreślenie zapisów SIWZ Rozdział 19 pkt.4 i i zapisu w umowie §7 pkt.4. 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
 
 

MODYFIKACJE: 

 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w 
następujący  sposób: 

1. W SIWZ rozdział 19. Istotne dla stron postanowienia umowy otrzymuje brzmienie: 
„Ogólne warunki umowy zawiera załącznik nr 4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający 
dopuszcza zmianę umowy względem oferty:  
1. 
a) W przypadku zmiany cen urzędowych leków refundowanych Zamawiający dokonywać będzie 

zakupu produktu po cenie urzędowej obowiązującej w dniu wystawienia faktury, z 
zastrzeŜeniem, iŜ  % róŜnica pomiędzy ceną urzędową a ceną ofertową jest nie większa niŜ z 
dnia podpisania umowy,   i niezaleŜna od zmian cen urzędowych, dokonywanych po złoŜeniu 
oferty, na podstawie której zawarto niniejszą umowę. 

b) W przypadku wycofania z listy leków refundowanych, produktu objętego niniejszą umową, 
Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania zakupu po cenie określonej w Załączniku Nr 
1,                       lub w przypadku braku takiej moŜliwości z powodu naruszenia interesu 
ekonomicznego lub prawnego Wykonawcy -strony wykreślą produkt z umowy.  

c) W przypadku wpisania produktu objętego niniejszą umową na listę leków refundowanych, 
Zamawiający dokonywać będzie zakupu po aktualnej cenie urzędowej, obowiązującej w dniu 
wystawienia faktury.                   

d) Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 1 a)-c) wymaga sporządzenia aneksu. 
2. 

a) W przypadku zaprzestania wytwarzania lub okresowego wstrzymania wytwarzania produktu 
wskazanego w Załączniku Nr 1, w tym wygaśnięcia świadectwa rejestracji,  Strony 
dopuszczają zastąpienie produktu objętego niniejszą umową odpowiednikiem, pod 
warunkiem,                               zaoferowania odpowiednika (ta sama nazwa chemiczna, 
dawka, skład, a przypadku produktów leczniczych - ta sama substancja aktywna, ta sama 
droga podania) za cenę nie wyŜszą niŜ cena produktu objętego umową, 

b) Umowa dopuszcza zmiany w zakresie: nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów i 
wielkości jednostkowej dawki - w przypadku wprowadzenia niniejszych zmian przez 
producenta.  

c) Zamawiający kaŜdorazowo dopuszcza moŜliwość dostawy leków po cenach niŜszych niŜ 
określone                        w niniejszej umowie. 

d) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na wykreśleniu pozycji z załącznika nr 
1 do umowy w przypadku istotnej zmiany ceny, dostępności,  produktu ze względu na 
okoliczności zewnętrzne niezaleŜne od Wykonawcy – w takim przypadku wykreśleniu 
ulegnie tylko dana pozycja – pozostała część umowy pozostaje w mocy.  

e) Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 2. c) nie wymaga sporządzenia aneksu.             
3. Dopuszcza się zmianę ceny produktów leczniczych objętych umową w przypadku: 

 



 

a) zmiany urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej 
grupie limitowej 
b)  zmiany produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej z 
zastrzeŜeniem, iŜ zmieniona cena nie będzie wyŜsza niŜ cena przedstawiona w ofercie przetargowej 
stanowiącej załącznik do przedmiotowej umowy. 
4. w przypadkach określonych w ust. 3 cena produktu leczniczego zostanie ustalona z 
uwzględnieniem zasad określonych w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, 
środków spoŜywczych specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego oraz wyrobów medycznych  ( 
Dz.U. Nr 122 poz. 696) tj. jako iloczyn ceny 1 DDD leku stanowiącego podstawę limitu w danej 
grupie limitowej i liczby DDD leku objętego umową, powiększony o urzędową marŜę hurtową. 
5. KaŜdej ze stron słuŜy prawo rozwiązania  umowy/ w całości lub w części/ bez zachowania 
okresu wypowiedzenia w przypadku, jeśli cena leku ustalona na zasadach określonych w ust. 3 
naruszać będzie jej interes ekonomiczny lub prawny. W powyŜszym przypadku strony zrzekają się 
wzajemnych roszczeń z tytułu niewykonania umowy w pełnym zakresie.” 

2. W SIWZ w załączniku nr 4  § 7 otrzymuje brzmienie:  

„1.  Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Odbiorca dopuszcza moŜliwość zmiany umowy względem oferty 

Dostawcy:  

1. 
a) W przypadku zmiany cen urzędowych leków refundowanych Zamawiający dokonywać będzie 

zakupu produktu po cenie urzędowej obowiązującej w dniu wystawienia faktury, z 
zastrzeŜeniem, iŜ  % róŜnica pomiędzy ceną urzędową a ceną ofertową jest nie większa niŜ z 
dnia podpisania umowy,   i niezaleŜna od zmian cen urzędowych, dokonywanych po złoŜeniu 
oferty, na podstawie której zawarto niniejszą umowę. 

b) W przypadku wycofania z listy leków refundowanych, produktu objętego niniejszą umową, 
Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania zakupu po cenie określonej w Załączniku Nr 
1,                       lub w przypadku braku takiej moŜliwości z powodu naruszenia interesu 
ekonomicznego lub prawnego Wykonawcy -strony wykreślą produkt z umowy.  

c) W przypadku wpisania produktu objętego niniejszą umową na listę leków refundowanych, 
Zamawiający dokonywać będzie zakupu po aktualnej cenie urzędowej, obowiązującej w dniu 
wystawienia faktury.                   

d) Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 1 a)-c) wymaga sporządzenia aneksu. 
2. 

a) W przypadku zaprzestania wytwarzania lub okresowego wstrzymania wytwarzania produktu 
wskazanego w Załączniku Nr 1, w tym wygaśnięcia świadectwa rejestracji,  Strony 
dopuszczają zastąpienie produktu objętego niniejszą umową odpowiednikiem, pod 
warunkiem,                               zaoferowania odpowiednika (ta sama nazwa chemiczna, 
dawka, skład, a przypadku produktów leczniczych - ta sama substancja aktywna, ta sama 
droga podania) za cenę nie wyŜszą niŜ cena produktu objętego umową, 

b) Umowa dopuszcza zmiany w zakresie: nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów i 
wielkości jednostkowej dawki - w przypadku wprowadzenia niniejszych zmian przez 
producenta.  

c) Zamawiający kaŜdorazowo dopuszcza moŜliwość dostawy leków po cenach niŜszych niŜ 
określone                        w niniejszej umowie. 

d) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na wykreśleniu pozycji z załącznika 
nr 1 do umowy w przypadku istotnej zmiany ceny, dostępności,  produktu ze względu na 
okoliczności zewnętrzne niezaleŜne od Wykonawcy – w takim przypadku wykreśleniu 
ulegnie tylko dana pozycja – pozostała część umowy pozostaje w mocy.  

e) Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 2. c) nie wymaga sporządzenia aneksu.             
3. Dopuszcza się zmianę ceny produktów leczniczych objętych umową w przypadku: 

 



 

a) zmiany urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej 
grupie limitowej 
b)  zmiany produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej z 
zastrzeŜeniem, iŜ zmieniona cena nie będzie wyŜsza niŜ cena przedstawiona w ofercie przetargowej 
stanowiącej załącznik do przedmiotowej umowy. 
4. w przypadkach określonych w ust. 3 cena produktu leczniczego zostanie ustalona z 
uwzględnieniem zasad określonych w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, 
środków spoŜywczych specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego oraz wyrobów medycznych  ( 
Dz.U. Nr 122 poz. 696) tj. jako iloczyn ceny 1 DDD leku stanowiącego podstawę limitu w danej 
grupie limitowej i liczby DDD leku objętego umową, powiększony o urzędową marŜę hurtową. 
5. KaŜdej ze stron słuŜy prawo rozwiązania  umowy/ w całości lub w części/ bez zachowania 
okresu wypowiedzenia w przypadku, jeśli cena leku ustalona na zasadach określonych w ust. 3 
naruszać będzie jej interes ekonomiczny lub prawny. W powyŜszym przypadku strony zrzekają się 
wzajemnych roszczeń z tytułu niewykonania umowy w pełnym zakresie.” 
 
 

3. W SIWZ w rozdziale 11. Termin składania i otwarcia ofert.  zapisy „02.01.2013” 
zastępuje się zapisami „ 21.01.2013” 

4. W Załączniku nr 4 do SIWZ §9 otrzymuje brzmienie „Umowa niniejsza obowiązuje przez 
36 miesięcy  od daty jej podpisania” 

5. W Załączniku nr 2 pakiet 1 poz. 19  wykreśla się zapis „zarejestrowany w posocznicy, 
zapaleniu kości i stawów” 

6. W załączniku nr 2 pakiet 1 poz. 21 zapis „15g” zastępuje się zapisem „20g” 
7. W SIWZ w rozdziale  13. Opis kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenie  dodaje się 

zdanie „Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŜszą ceną, czyli która 
uzyska największą ilość punktów w kryterium cena” 

 
W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w 
ofertach przedłuŜa się termin składania i otwarcia ofert na dzień 21.01.2013. Godziny 
pozostają bez zmian.  
 

 
Z powaŜaniem 

 

 

 


