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O D P O W I E D Z I 
na pytania w sprawie SIWZ 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ” Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych”. 
 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 
dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  

 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie I pozycja 3 płynu 

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

Odpowiedź: tak, Zamawiający wyraża zgodę 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z pakietu nr I? Utworzenie nowego 
pakietu pozwoli na przystąpienie większej liczbie oferentów, a co za tym idzie uzyskanie 
lepszej cenowo oferty na czym Zamawiającemu zależy. 

Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie I 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. 

Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie III pozycji 235 produktu 
leczniczego Linezolid w opakowaniu typu flakon z dwoma różnymi portami, pakowany po 10 
szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: tak, Zamawiający wyraża zgodę 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie III pozycji 343 produktu 
leczniczego PROPOFOL 1%, emulsja do wstrzykiwań i infuzji 0,2g/20ml w opakowaniu po 5 
ampułek? 

Odpowiedź: tak, Zamawiający wyraża zgodę 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie III pozycji 348, diety cząstkowej w 
proszku Fresubin Protein Powder, będącą źródłem białka, o neutralnym smaku w opakowaniu 
jednostkowym po 300 g po odpowiednim przeliczeniu na gramy i zaokrągleniu do pełnych 
opakowań? 

Odpowiedź: tak, Zamawiający wyraża zgodę 
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