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                                                                                                      Opole Lubelskie, dnia 16 października 2018 roku 
A.AT.381/8/2018 
 
 
 

                                                                               Wszyscy Wykonawcy, 
  uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu 
   
 
Dotyczy:   postępowania pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp.  
z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a”, Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o. o.  
w Opolu Lubelskim informuje, że w postępowaniu przetargowym na produktów farmaceutycznych  
dla Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością,  24-300 Opole Lubelskie,  
ul. Przemysłowa 4a, wpłynęły pytania, na które zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 
 
 
Pytanie nr 1 
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz 
„zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535  
z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili 
obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania? 
Odp. Opisane w pytaniu przesłanki nie zachodzą w stosunku do Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych 
prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
- weksla in blanco wraz z deklaracją; 
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; 
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego 
lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne  
w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub 
upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko 
Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego 
wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności 
objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy  
w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie  
z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – 
Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.). 
Odp.  Nie. 
 
Pytanie nr 3 
Czy  Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 poz. 1 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek 
trójkomorowy, zawierający roztwór glukozy, emulskę tłuszczową, roztwór aminokwasów z elektrolitami  
o zawartości azotu 7,3 o poj. 2000 ml ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 4 
Czy  Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr.1 poz. 2 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek 
trójkomorowy, zawierający roztwór glukozy, emulsję tłuszczową, roztwór aminokwasów z elektrolitami  
o zawartości azotu 5,4 o poj. 1500 ml ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Pytanie nr 5 
Czy  Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr.1 poz. 3 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek 
trójkomorowy, zawierający roztwór glukozy, emulsję tłuszczową 80 % oliwy z oliwek i 20% oleju sojowego, 
roztwór aminokwasów z elektrolitami o zawartości azotu 6 o poj. 1500 ml ? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 6 
Czy  Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr.1 poz. 4 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek 
trójkomorowy, zawierający roztwór glukozy, emulsję tłuszczową 80 % oliwy z oliwek i 20% oleju sojowego, 
roztwór aminokwasów z elektrolitami o zawartości azotu 8 o poj. 2000 ml ? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 7 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytania 3, 4, 5, 6 prosimy o wydzielenie z pak. 1 pozycji 1,2,3,4 do 
odrębnego pakietu. Aktualne opisy są wskazaniem tylko na jednego wykonawcę. Przychylenie się do 
naszego zapytania spowoduje możliwość składania konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszych cen 
przez Zamawiającego. 
Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 8 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 
Zamawiający w zadaniu 2 w pozycji  6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, wyrazi zgodę na zaoferowanie 
produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko 
wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji  umożliwiają podawanie 
wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% 
niższy niż w przypadku butelek.  
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów. 

 

Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 2  pozycji 1,2,5,8. utworzenie nowego pakietu? 
Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczby oferentów, co pozwoli 
Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1  poz. 14 i 15  nowoczesnego płynu 
wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml w opakowaniu worek Viaflo? 
PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i fizjologicznym Ph oraz 
fizjologicznej osmolarności. Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian), co zabezpiecza przed 
ryzykiem wywołania kwasicy spowodowanej niedokrwieniem. Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa 
kompatybilność z krwią i lekami. PlasmaLyte ma skład najbardziej zbliżony do osocza. W przypadku 
odpowiedzi pozytywnej uprzejmie prosimy o wydzielenie ww pozycji do odrębnego zadania. 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów. 

 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1, pozycja nr 1, worka trzykomorowego do 
żywienia pozajelitowego, zawierającego aminokwasy, elektrolity, węglowodany, emulsję tłuszczową 
MCT/LCT, w stosunku 50:50, o zawartości azotu 8,6g, pojemności 1875ml? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1, pozycja nr 2, worka trzykomorowego do 
żywienia pozajelitowego, zawierającego aminokwasy, elektrolity, węglowodany, emulsję tłuszczową  
MCT/LCT, w stosunku 50:50, o zawartości azotu 5,7g, pojemności 1250ml? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1, pozycja nr 3, worka trzykomorowego do 
żywienia pozajelitowego, zawierającego aminokwasy, elektrolity, węglowodany, emulsję tłuszczową 
MCT/LCT oraz olej rybi, w stosunku 50:40:10, o zawartości azotu 6,8 g, pojemności 1250ml? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie nr 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1, pozycja nr 4, worka trzykomorowego do 
żywienia pozajelitowego, zawierającego aminokwasy, elektrolity, węglowodany, emulsję tłuszczową MCT/CT 
oraz olej rybi, w stosunku 50:40:10, o zawartości azotu 10,2g, pojemności 1875? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie nr 15 

Z uwagi, że cynk jest ważnym kofaktorem wielu istotnych dla organizmu przemian biochemicznych, a jego 
niedobór skutkuje między innymi upośledzeniem gojenia się ran, proszę o doprecyzowanie czy oferowany  
w zadaniach nr 1, pozycja 1, 2, 3, 4 worki trzykomorowe powinien zawierać przynajmniej 0,02-0,06 mmo/l 
cynku? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów. 
 
Pytanie nr 16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1, pozycja nr 5 preparat równoważny pod 
względem zastosowania klinicznego, dietę do żywienia dojelitowego, hiperkaloryczną, bogatobiałkową, 
bezresztkową, nisko sodową 130mg/100ml, o osmolarności 334 mOsm/l, pojemności 500ml? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
 
Pytanie nr 17 
Czy Zamawiającym wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1, pozycja nr 6 preparat równoważny pod 
względem zastosowania klinicznego, dietę do żywienia dojelitowego, hiperkaloryczną, bogatobiałkową, 
bezresztkową, zawierającą tłuszcz LCT, w tym olej rybny z EPA i DHA oraz MCT, o osmolarności 345 mOsm/l, 
pojemności 500ml? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie nr 18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1, pozycja nr 7 preparat równoważny pod 
względem zastosowania klinicznego, dietę do żywienia dojelitowego, oligopeptydową, normokaloryczną, 
normobiałkową, bezresztkową, zawierająca tłuszcze LCT w tym olej rybny z EPA i DHA oraz MCT, zawierająca 
hydrolizat serwatki, o osmolarności 310 mOsm/l, pojemności 500ml? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

Pytanie nr 19 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1, pozycja nr 8 preparat równoważny pod 
względem zastosowania klinicznego, dietę do zywienia dojelitowego, normokaloryczną, normobiałkową, 
bezresztkową, nisko sodową, zawierająca tłuszcze LCT w tym olej rybny z EPA i DHA oraz MCT,  
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o osmolarności 200 mOsm/l, pojemności 500ml? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
 
Pytanie nr 20 
Z uwagi na zalecenia jakie stawia Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków oraz Wytyczne 
Europejskie co do procedur postępowania w masowych krwotokach pourazowych i okołooperacyjnych, 
proszę o doprecyzowanie, czy należy zaoferować w zadaniu nr 1 pozycja 11, 12,  Hydroksyetyloskrobie 
zawieszoną w fizjologicznym roztworze elektrolitów zawierająca: Na, Cl, Mg, Ca, K o osmolarności zbliżonej 
do osmolarności osocza norma 290 – 300 mOsm/l? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Wg. SIWZ Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów. 
 
Pytanie nr 21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1, pozycja nr 13 preparat równoważny pod 
względem zastosowania klinicznego, 4% roztwór żelatyny, zawieszony w fizjologicznym roztworze 
elektrolitów? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
 
Pytanie nr 22 
Proszę, o doprecyzowanie czy należy zaoferować w zadaniu nr 1, pozycja nr 13, koloidowy osoczozastępczy 
preparat frakcjonowanej płynnej żelatyny, który nie zawiera w swoim składzie mleczanu sodowego 
powodującego niejednokrotnie powstanie kwasicy mleczanowej, oraz podawanie preparatów 
buforowanych mleczanami powoduje fakt braku wykorzystania mleczanów jako markera hipoksji tkankowej? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów. 
 
 
Pytanie nr 23 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1, pozycja nr 14,15 preparat równoważny pod 
względem zastosowania klinicznego, płyn wieloelektrolitowy zawierający Na – 145 mmol/l, Ca – 2,5 mmol/l, 
Cl – 127 mmol/l, Mg – 1 mmol/l, K – 4 mmol/l, K – 4 mmol/l oraz odpowiedni układ buforujący? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie nr 24 

Podawanie nie fizjologicznych płynów infuzyjnych (krystaloidów) skutkuje różnego rodzaju zaburzeniami 
funkcjonowania organizmu, dlatego mając na uwadze powyższe, że cytryniany są naturalnym 
antykoagulatorem i wiążą jony Ca zaburzając proces krzepnięcia, a mleczany powodują powstanie kwasicy 
mleczanowej z rozcieńczenia oraz na zalecenia dotyczące zbilansowanej płynoterapii, w zadaniu nr 1, 
pozycja nr 14, 15, należy zaoferować płyn wieloelektrolitowy w pełni zbilansowany, zawierający jony Na, Cl, 
K, Mg, Ca, o układzie buforujący składającym się z octanów, jabłczanów lub glukonianów, ale nie powinien 
zawierać w swoim składzie mleczanów i cytrynianów? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  
 
 
Pytanie nr 25 
W związku z przesłanką wykluczenia wykonawców zdefiniowaną w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz polityką compliance koncernu BBraun, zwracamy się z prośbą o przekazanie 
informacji, jeżeli któraś z osób wykonujących czynności w postępowaniu po stronie Zamawiającego 
pozostaje w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych z Aesculap 
Chifa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Tysiąclecie 14 lub członkami organu zarządzającego lub 
nadzorczego Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
Odp. Żadna z osób wykonujących czynności w postępowaniu po stronie Zamawiającego pozostaje w relacjach 
określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych z Aesculap Chifa Sp. z o.o. z siedzibą 
w Nowym Tomyślu przy ul. Tysiąclecie 14 lub członkami organu zarządzającego lub nadzorczego Aesculap 
Chifa Sp. z o.o. 
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Pytanie nr 26 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 5,6,7,8 diet w opakowaniu typu easybag? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

Pytanie nr 27 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 13 produkt leczniczy w opakowaniu typu 
worek FreeFlex?  
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.   
 

Pytanie nr 28 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 4 produkt leczniczy w opakowaniu typu 
worek? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

 

 

Podpisy komisji przetargowej: 

1. Mirosław Sempoch                …………………………………………. 

2. Marzanna Listoś                     ………………………………………….. 

3. Agnieszka Grębska                 …………………………………………. 

4. Mirosław Ciszewski               …………………………………………… 

 
 
Prezes Zarządu – Kamila Ćwik 
 

 
        ………………………………………………………….. 
         

Wiceprezes Zarządu – Dariusz Koziński 
 
 
        …………………………………………………………. 

 
 


