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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie z dnia 22-11-2013 r. dotyczące wyjaśnienia zapisu specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w 

trybie przetargu nieograniczonego, na „Sukcesywne dostawy leków do celów terapeutycznych 

oraz płynów infuzyjnych” 

Pytanie nr 1 

Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a 

ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 2 

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

przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, 

ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań 

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

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Można zaokrąglić do całego opakowania w górę. 

 

Pytanie nr 3 

Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz 

różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania, np. wymagana w SIWZ 

tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki 

dojelitowej oraz ampułkę za fiolkę , fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie? 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 4 

Czy w przypadku, jeżeli żądany produkt przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany 

lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by 

było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią  cenę sprzedaży oraz uwagę o jego 

braku czy nie wyceniać go wcale?  

Dotyczy: stałe braki – pakiet 1, poz. 41,59,197,202,291,292,345,361,382,389,423; 

tymczasowe braki: pakiet 1, poz. 170,340,386,413 



  

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 

 

Pak.1 poz. 106 

W związku z zakończeniem produkcji preparatu Colistin 1 mln. X 1 fiol, czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na wycenę dostępnego preparatu Colistin 1 mln. X 20 fiol.? Jeżeli tak to jaką 

ilość należy wycenić? 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pak.1 poz. 133 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zamiennego Detramax x 60 tabl – 

13 op. (zawierający 90% diosminy i 10% hesperydyny, wyciąg z winogron, vit.c), (Dettalex – 

zakończona produkcja)? 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pak.1 poz. 146 

Czy Zamawiający ma na myśli preparat Enema 150 ml x 150 szt. – 3 op. (450 szt.), czy 

Enema 150 ml x 1 szt. – 3 op. (3 szt.)? 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

150 ml 3 szt w opakowaniu (450 szt.) 

 

Pak.1 poz. 152 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Etamsylatum 250 mg x 30 tabl. – 4 op. 

(brak op. x 10 tabl.) 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pak.1 poz. 201 

Czy należy wycenić Humulin R 300jm/3ml x 5 wkładów – 2 op.? 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pak.1 poz. 269 

Czy Zamawiający ma na myśli dawkę 40 mg/1ml x 1 fiol. 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 

Pak.1 poz. 291 

Bardzo proszę o wydzielenie z pakietu poz. 291 Nitrogenium Oxydatum 7 kg gaz/butla. 

Prośbę motywujemy zakończeniem produkcji przez producenta. 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

 

 



  

Pak.1 poz. 292 

Czy Zamawiający ma na myśli Nitroglicerin 6,4 mg x 30 tab.? 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak. 
 

Pak.1 poz. 323 

Czy Zamawiający ma na myśli Perincloprilum 5mg x 30 tabl. ? 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak. 
 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 344 produktu 

leczniczego PROPOFOL 1%, emulsja do wstrzykiwań i infuzji 0,2g/20ml w opakowaniu po 5 

ampułek? 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 88 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu 

równoważnego w formie roztworu gotowego do podaży Ciprofloxacin Kabi 100mg 

rozpuszczony w 50ml 0,9%NaCl? 

Zastosowanie cyprofloksacyny w postaci roztworu gotowego do podaży podnosi 

bezpieczeństwo terapii i stanowi oszczędność dla szpitala, ponieważ nie wymaga użycia 

dodatkowego sprzętu i płynów infuzyjnych koniecznych do przygotowania leku w przypadku 

cyprofloksacyny w postaci koncentratu w ampułkach i fiolkach. 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 3 płynu 

wieloelektrolitowego zawierającego (Na, K, Ca, Mg, Cl) oraz octany i cytrynian?  

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 12,   produktu 

leczniczego Mannitol 20% w opakowaniu szklanym? 

Opakowanie szklane jest znacznie bezpieczniejsze w przypadku Mannitolu, gdyż jest 

całkowicie przezierne, co daje możliwość zauważenia i rozpuszczenia wszystkich 

skrystalizowanych cząsteczek. 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 9 

§ 6 ust. 1 lit.a) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość obniżenia wartości 

zastrzeżonej kary umownej do 5%  ? 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 



  

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało 

rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało umieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl. 

 

  

         Zamawiający 
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