
                                                                                                                Opole Lubelskie, dnia 28 sierpnia 2018 roku
A.AT.381/5/2018

                                                                             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
dostawę  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
Dotyczy: zagadnienie 17, pozycja 2
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos o równoważnym działaniu?
Diflos posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC
53103). Technologia mikroenkaspulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki
tej  technologii  efektywniej  kolonizują  jelito  ponieważ  dzięki  specjalnej  otoczce  są  bardziej  odporne  na
działanie  zewnętrznego  otoczenia  (wilgotności,  kwasowości,  ciśnienia  osmotycznego,  tlenu  i  światła).
Badania  naukowe  wykazują,  że  1  miliard  mikroenkapsulowanych  żywych  bakterii  LGG  ma  taką  samą
skuteczność  kolonizacji  jak  5  miliardów  liofilizowanych  bakterii  LGG.  Mikroenkapsualcja  pozwala  na
zmniejszenie  ilości  bakterii,  zwiększenie  bezpieczeństwa  stosowania  oraz  na  wydłużenie  terminu
przydatności  do  użycia.  Produkt  Diflos   (krople,  opakowanie  –  5ml)  zawiera  w  5  kroplach  1  mld
mikroenkapsulowanych  bakterii  LGG,  co  odpowiada  skuteczności  5  mld  bakterii  liofilizowanych.
Dawkowanie  standardowe  jak  w  innych  produktach  tego  typu  (np.  Dicoflor  krople)   np.  5  kropli  
w trakcie antybiotykoterapii.
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2
Dotyczy: zagadnienie 20, pozycja 2
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos 30?
Diflos 30 posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC
53103). Technologia mikroenkaspulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki
tej  technologii  efektywniej  kolonizują  jelito  ponieważ  dzięki  specjalnej  otoczce  są  bardziej  odporne  na
działanie  zewnętrznego  otoczenia  (wilgotności,  kwasowości,  ciśnienia  osmotycznego,  tlenu  i  światła).
Badania  naukowe  wykazują,  że  1  miliard  mikroenkapsulowanych  żywych  bakterii  LGG  ma  taką  samą
skuteczność  kolonizacji  jak  5  miliardów  liofilizowanych  bakterii  LGG.  Mikroenkapsualcja  pozwala  na
zmniejszenie  ilości  bakterii,  zwiększenie  bezpieczeństwa  stosowania  oraz  na  wydłużenie  terminu
przydatności do użycia. Produkt Diflos 30 (opakowanie – 30 kapsułek) zawiera w jednej kapsułce 0,6 mld
mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 3 mld bakterii liofilizowanych. Kapsułki są
otwierane,  a  ich  zawartość  można  rozpuścić  np.  w  wodzie,  dzięki  czemu  można  z  nich  przygotować
zawiesinę. 
Odp. Zagadnienie 20 poz. 2 nie dotyczy Diflos 30, a preparatu diagnostycznego, Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 3
Dotyczy: Zadanie 4 poz. 39
Czy  Zamawiający  dopuści   produkt Citra-Lock™ (  cytrynian  sodu  )  w stężeniu  4% w postaci  bezigłowej
ampułki x 5ml  z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w
porównaniu  do  Heparyny,  stosowany w celu  utrzymania  prawidłowej  drożności  cewnika  i/lub  portu
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dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany  jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie
przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?
Odp.  Nie,  Zamawiający  nie  dopuszcza  ww.  produktu  gdyż  nie  spełnia  zapisów  SIWZ  w  odniesieniu  do
substancji czynnej.

Pytanie nr 4
Dotyczy: Zadanie 4 poz. 39
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. 
w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp. Nie.

Pytanie nr 5
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 20   poz. 28  wycenę Trilacu produktu leczniczego OTC spełniającego te
same cele,  w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur  bakterii  probiotycznych  
z  rodzaju  Lactobacillus  acidophilus  (La-5),  Lactobacillus  delbrueckii  subsp.  bulgaricus  (Lb-Y27),
Bifidobacterium  lactis  (Bb-12)  przeznaczonego  do  stosowania  u  dzieci  (brak  dolnej  granicy  wieku)  
i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów.

Pytanie nr 6
Czy w zadaniu Nr 4 poz. 17,18 i 19 (BUDESONIDE Produkt leczniczy powinien posiadać dwa zarejestrowane
wskazania: astma i zespół krupu 0,001g/2ml, 0,25mg/2ml i 0,5mg/2ml) Zamawiający wymaga produktu, po
którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia
leczenia?
Odp. TAK

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 4 poz. 17,18 i 19 (BUDESONIDE Produkt leczniczy powinien posiadać dwa
zarejestrowane wskazania: astma i zespół krupu 0,001g/2ml, 0,25mg/2ml i 0,5mg/2ml) wyraża zgodę na
wycenę  leku,  którego  zawartości  po  otwarciu  pojemnika  nie  można,  zgodnie  z  obowiązującą
Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?
Odp. Nie. Wymagamy, żeby preparat po otwarciu można przechowywać do 12h.

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 4 poz. 17,18 i 19 (BUDESONIDE Produkt leczniczy powinien posiadać dwa
zarejestrowane wskazania: astma i zespół krupu 0,001g/2ml, 0,25mg/2ml i 0,5mg/2ml) dopuszcza wycenę
leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną? 
Odp. NIE. Wymagamy preparat, który można mieszać z Beroduolem i Acetylocysteiną.

Pytanie nr 9
Czy w zadaniu Nr 4 poz. 17,18 i 19 (BUDESONIDE Produkt leczniczy powinien posiadać dwa zarejestrowane
wskazania:  astma i  zespół krupu 0,001g/2ml,  0,25mg/2ml i  0,5mg/2ml)  Zamawiający wymaga zgodnie  
z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budezonidu zmikronizowanego?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 4 poz. 17,18 i 19 (BUDESONIDE Produkt leczniczy powinien posiadać dwa
zarejestrowane wskazania: astma i zespół krupu 0,001g/2ml, 0,25mg/2ml i 0,5mg/2ml) wymaga, aby leki
 o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, lecz w różnych dawkach pochodziły
od tego samego producenta ze względu na możliwość łączenia dawek?
Odp. TAK

Pytanie nr 11
Poniższe  pytanie  dotyczy  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  Zadaniu  nr  20  poz.  26  i  27  
w przedmiotowym postępowaniu: Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie
EnteroDr.,  będącego  dietetycznym  środkiem  spożywczym  specjalnego  przeznaczenia  medycznego,
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występującym w takiej samej postaci, zawierającym w swoim składzie identyczne stężenie probiotycznych
drożdży  Saccharomyces  boulardii w  kapsułce  (250  mg)  w  opakowaniach  x  20  kaps.  –  po  przeliczeniu
kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość
rozpuszczana w niewielkiej objętości różnych płynów i podawana doustnie w formie zawiesiny.
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów.

Pytanie nr 12
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.

Pytanie nr 13
Czy Zamawiający w SIWZ (pkt XIII) usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie
 z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na
leki  muszą  być  składane  w  formie  pisemnej  albo  w  formie  dokumentu  elektronicznego  doręczanego
środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej i stają 
się one skutecznie złożone dopiero w chwilą ich „potwierdzenia” faksem lub mailem. 
Odp.  Zgodnie z § 2., ust 2.
„Dostawa przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy do  magazynu Zamawiającego - Apteka Szpi-
talna Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim  według potrzeb Zamawiającego, w ilości i
asortymencie  zamówionym przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną  w terminie .......... dni robo-
czych od daty zamówienia.”

Pytanie nr 14
Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.4. termin dostaw „ratujących życie” z 8 godzin na 12 godzin  dla
pakietu nr 2?  
Odp. TAK

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający w par. 8.2 wprowadzi zamiast kwot kar umownych wartości procentowe, np. 0.2% wartości
partii towaru, której dotyczy opóźnienie? Obecne stawki kwotowe nie wydają się wysokie w stosunku do
wartości całej umowy, jednak w obrocie stosuje się zapisy odnoszące wartość kary umownej do wartości
kwestionowanej  dostawy,  a nie całej umowy. W myśl obecnych zapisów kara 25zł może być naliczona za
opóźnienie  w  dostawie  towarów  za  10zł.  Takie  zasady  naliczania  kar  grożą  Wykonawcy  rażącą,
niepowetowaną stratą.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16
Czy Zamawiający w par. 9.1 wpisze, że terminy rozpatrzenia reklamacji to  min. 3 dni robocze? Zgłoszona
reklamacja  wymaga  rozpatrzenia  z  uwzględnieniem wyjaśnień  firmy kurierskiej  dostarczającej  leki  bądź
zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru.
Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe. 
Odp. TAK

Pytanie nr 17
Czy  Zamawiający  w  par.  9.3  wydłuży  terminy  rozpatrzenia  reklamacji  do  3  dni  roboczych?  Zgłoszona
reklamacja  wymaga  rozpatrzenia  z  uwzględnieniem  wyjaśnień  firmy  kurierskiej  dostarczającej  leki.
Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe. 
Odp. TAK
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Pytanie nr 18
Pakiet nr 17 poz. 40-41
Zwracamy  się  z  prośbą  o  wydzielenie  ww.  produktów  do  osobnego  pakietu.  Wydzielenie  ww.  pozycji
spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości
wymaganej przez Zamawiającego.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19
Zwracamy się z zapytaniem dot. zadania 3
Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty  na leki w innych wielkościach opakowań tj.
- w pozycji 1, 2   w opakowaniach 90 tabl zamiast 60 tabl
- w pozycji 3,4   w opakowaniach 112  tabl zamiast 56 tabl
- w pozycji 5 w opakowania x 108 tabl zamiast 90
- w pozycji 6,7, w opakowaniach x 90 tabl zamiast 30 tabl 
- w pozycji 8 w opakowaniach x 108 tabl zamiast 30 tabl 
Odp.  TAK, Zamawiający wymaga przeliczania i  zaokrąglania ilości  opakowań i  tabletek zgodnie z zapisami
SIWZ.

Pytanie nr 20
Prosimy  określić  jak  należy  przeliczyć  zamawiane  ilości  jeżeli  oferujemy  inne  wielkości  opakowań  
i otrzymujemy liczby  ułamkowe;  zaokrąglać do pełnych opakowań czy zachować dwa miejsca po przecinku.
Odp. Wskazane  ilości  opakowań/tabletek  nie  pokrywających  pełnego  zapotrzebowania  szpitala  należy
zaokrąglić do pełnych opakowań wzwyż.

Pytanie nr 21
Czy  Zamawiający  dopuści  produkt  Citra-Flow™  (  cytrynian  sodu  )  w  stężeniu  4%  w  postaci  ampułko-
strzykawki  x  3ml (objętość  pełna  strzykawki  wynosi  10ml) stosowany  w  celu  utrzymania  prawidłowej
drożności dostępu naczyniowego o wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada klinicznie
udokumentowane  działanie  przeciwzakrzepowe  i  przeciwbakteryjne.  Nie  wiąże  się  z  ryzykiem
ogólnoustrojowej  heparynizacji  nie  nasila  czynnego  krwawienia  i  jest  bezpieczny  u  pacjentów  z  HIT.
Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny
przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas infuzji do cewnika wynosi 0,96 bara.
Ciśnienie nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie
spełniać  tego  warunku  i  wynosić  39  psi  (2.69  bara).  CitraFlow  w  fabrycznie  napełnionych  ampułko-
strzykawkach chroni przed utratą produktu podczas nabierania z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola.
Nie wymaga konieczności posiadania  dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji  podnoszą
koszty leczenia pacjenta i  wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa
ampułko-strzykawki  CitraFlow nie  powoduje  refluksu  krwi  chroniąc  przed  działaniem niepożądanym jak
( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływowi
krwi.  Opakowanie zawiera pojedyncze ampułko-strzykawki  aseptycznie  zamknięte brak cząstek podczas
otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym.
Odp.  NIE,  Zamawiający  nie  dopuszcza  ww.  produktu  gdyż  nie  spełnia  zapisów  SIWZ  w  odniesieniu  do
substancji czynnej.

 
Pytanie nr 22
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  pozycji  39   z  Zadania   nr  4  i  stworzy  osobny  pakiet?
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwość składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na
efektywne zarządzanie środkami publicznymi.
Odp. NIE

Pytanie nr 23
Czy  w  trosce  o  uzyskanie  najkorzystniejszych  warunków  zakupu  oraz  najwyższej  jakości  produktów
Zamawiający w  zadaniu 9 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
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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 24
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę na wydzielenie z  zadania 9   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 25
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  zadaniu  7 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 26
Dotyczy pakietów
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  postaci  proponowanych  preparatów  –  tabletki  na  tabletki
powlekane lub kapsułki  lub drażetki  i  odwrotnie,  fiolki  na ampułki  lub ampułko-strzykawki i  odwrotnie?
Odp. NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27
Dotyczy pakietów 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak
to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne 
ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odp. TAK, podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie nr 28
Dotyczy pakietów
 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; a także 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)?
Odp. Należy zaokrąglić do pełnych opakowań wzwyż.

Pytanie nr 29
Dotyczy pakietów 
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?
Odp. TAK

Pytanie nr 30
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7, 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 31
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7, 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 32
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7, 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 6,8g, pojemności 1250ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 33
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7, pozycja nr 4,  worka trzykomorowego            
do żywienia pozajelitowego, zawierającego aminokwasy, elektrolity, węglowodany, emulsję tłuszczową 
MCT/LCT oraz olej rybi, w stosunku 50:40:10, o zawartości azotu 10,2g, pojemności 1875ml ?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 34
Z uwagi, że cynk jest ważny 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 7, pozycja nr 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 35
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7, 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 36
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7, pozycja nr 6 preparat równoważny pod 
względem zastosowania klinicznego, dietę do żywienia dojelitowego, hiperkaloryczną, bogatobiałkową, 
bezresztkową, zawierająca 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 37
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7, 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 38
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7, pozycja nr 8 preparat równoważny pod 
względem zastosowania klinicznego, dietę do żywienia dojelitowego, normokaloryczną, normobiałkową, 
bezresztkową, nisko sodową, zawierająca tłuszcze LCT w tym olej rybny z EPA i DHA oraz MCT, o 
osmolarności  200 mOsm/l, pojemności 500ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 39
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 7, pozycja nr 11, 12, Hydroksyetyloskrobie 
zawieszoną w fizjologicznym roztworze elektrolitów zawierająca: Na, Cl, Mg, Ca, K, o   osmolalności zbliżonej
do osmolalności osocza norma 290 – 300 mOsm/l ?
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Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Wg. SIWZ Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów.

Pytanie nr 40
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7, pozycja nr 13 preparat równoważny pod 
względem zastosowania klinicznego, 4% roztwór żelatyny, zawieszony w  fizjologicznym roztworze 
elektrolitów?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 41
Proszę, o doprecyzowanie czy należy zaoferować w   zadaniu nr 7, 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 42
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7, 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 oraz odpowiedni układ buforujący?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 43
Podawanie nie fizjologicznych płynów infuzyjnych (krystaloidów) skutkuje różnego rodzaju zaburzeniami 
funkcjonowania organizmu, dlatego mając na uwadze  powyższe, że cytryniany są naturalnym 
antykoagulantem i wiążą jony Ca zaburzając proces krzepnięcia, a mleczany powodują  powstanie kwasicy 
mleczanowej z rozcieńczenia oraz  na zalecenia dotyczące zbilansowanej płynoterapii,  w zadaniu nr 7, 
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 44 Dotyczy zadania nr 19
Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe z enzymem dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, mającym szersze 
spektrum zastosowań niż enzym oksydaza glukozy (GOD) i w odróżnieniu od tego ostatniego – niewrażliwym
na zmiany stężenia tlenu w próbce krwi?
Odp. NIE, zgodnie z SIWZ paski testowe z enzymem oxydazy glukozy.

Pytanie nr 45 Dotyczy zadania nr 19
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu zużytego paska 
za pomocą przycisku, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo personelu, eliminując bezpośredni kontakt z 
krwią pacjentów przy każdym pomiarze glukozy?
Odp. TAK.

Pytanie nr 46 Dotyczy zadania nr 19
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych nie wymagających kodowania za pomocą 
elementów zewnętrznych - kluczy kodujących, chipów lub pasków kodujących?
Odp. TAK.

Pytanie nr 47 Dotyczy zadania nr 19
Jak pokazują wyniki badań opublikowanych w międzynarodowej literaturze i pomiarów wykonanych w 
renomowanych ośrodkach badawczych, zakres hematokrytu rozpoczynający się od dolnej granicy 35% nie 
obejmuje w całości prawidłowych, fizjologicznych wartości HCT w takich grupach pacjentów jak kobiety w 
ciąży i dzieci poniżej 6. roku życia, natomiast zakres od granicy 30% nie obejmuje niemowląt. W związku z 
pojawiającym się tematem hematokrytu w postępowaniach dotyczących przetargów na dostawy pasków 
testowych, w których jeden z wykonawców zadaje pytanie, czy Zamawiający dopuści zakres hematokrytu 
zgodny z normą EN ISO 15197:2015, ale jednocześnie nie podaje zgodnie z faktami, że przedmiotowa 
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norma takiego zakresu nie definiuje, uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wymaga 
zaoferowania pasków testowych ze standardowym zakresem hematokrytu  wynoszącym przynajmniej 20-
60%?
Odp. NIE, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 48 Dotyczy zadania nr 19
Czy Zamawiający wymaga aby fizycznie istniejąca instrukcja, zawarta w opakowaniu handlowym 
zaoferowanych pasków testowych zawierała ważną informację dotyczącą zakresu hematokrytu? Taka 
informacja jest wymagana zgodnie z obowiązującym prawem, gdyż wskazuje na ograniczenia zastosowania 
pasków testowych.
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 49 Dotyczy zadania nr 19
Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, których zgodnie z instrukcją nie należy stosować 
jako jedynego instrumentu do pomiaru glukozy u pacjentów poważnie chorych (bez określenia co 
konkretnie producent rozumie pod pojęciem „poważnie chorzy” – a nie jest to grupa standardowo 
wyłączana z procedury badania glukometrem)? Zwracamy uwagę, że tak szerokie i ogólnikowe pojęcie może
obejmować praktycznie każdego pacjenta leczonego w Szpitalu Zamawiającego.
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 50 Dotyczy zadania nr 19
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów zasilanych standardowymi dla 
takich urządzeń bateriami pastylkowymi CR2032 – zadajemy to pytanie gdyż inne rodzaje baterii są znacznie
słabiej zabezpieczone przed wyciekiem elektrolitu, który może spowodować awarię urządzenia? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 51 Dotyczy zadania nr 19
Czy Zamawiający wymaga, aby oferentem w zakresie Zadania nr 19 była hurtownia farmaceutyczna, co 
zapewni późniejsze dostawy i transport pasków testowych w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej 
temperatury i wilgotności?
Odp. TAK.

Pytanie nr 52
Dotyczy pakietu nr 13 poz. 24 – proszę o określenie pojemności
Odp. 150 mg/ml amp. 4 ml.

Pytanie nr 53
Dotyczy pakietu nr 20 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści  wycenę 20,84 opakowań preparatu Makrogol  74 g  
x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii 
Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest 
korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku 
odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie  uzasadnienia merytorycznego.
Odp. NIE. Wymagany preparat, który posiada dwie substancje czynne: pikosiarczan sodu i cytrynian magnezu.

Pytanie nr 54
Dotyczy pakietu nr 20 poz. 23. 
(1) Czy Zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, 
który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w 
rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
(2) Czy Zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie 
chemicznym zgodnym z SIWZ? 
Odp.  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 55
Dotyczy pakietu nr 20 poz. 25. Ze względu na zakończenie produkcji preparatu Carbo Medicinalis w dawce 
300mg,  proszę o wykreślenie pozycji lub dopuszczenie wyceny preparatu w dawce 200mg w postaci kaps.
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Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu 200 mg w postaci kapsułek.

Pytanie nr 56
Dotyczy pakietu nr 20 poz. 32 Czy, ze względu na zmianę wielkości opakowania,  Zamawiający dopuszcza 
wycenę preparatu Nystatyna Teva,2800000jm/28ml,gr.d/sp.zaw.,1 but. W ilości 26 op.?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

Pytanie nr 57
Dotyczy pakietu nr 20 poz. 42 Czy należy wycenić ampułki o pojemności 5 ml?
Odp. TAK.

Pytanie nr 58
Dotyczy pakietu nr 20 poz. 65 Czy należy wycenić ampułki o pojemności 5 ml?
Odp. TAK.

Pytanie nr 59
Dotyczy pakietu nr 20 poz. 78 Czy można wycenić jedynie dostępny krem?
Odp. TAK.

Pytanie nr 60
Dotyczy pakietu nr 20 poz. 89. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej Maść 
pięciornikowa złożona, 20 g firmy Ziaja lub Amara lub Tormentile Forte, maść, 20 g,tuba firmy Farmina ? 
Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

Pytanie nr 61
Dotyczy pakietu nr 20 poz. 105 Czy można wycenić jedynie dostępny krem?
Odp. TAK.

Pytanie nr 62
Dotyczy pakietu nr 20 poz. 130 Czy należy wycenić żel typu U?
Odp. TAK.

Pytanie nr 63
Dotyczy pakietu nr 20 poz. 166. Proszę o dopuszczenie wyceny w ramach ww. pozycji dwóch pozycji tj. 
Spriva x 90 kapsułek 20 opak. oraz HandiHaler x1 szt  w ilości 20 szt. Jest to spowodowane rejestracją leku 
(Spriva x 90 kaps. zarejestrowana jest bez HandiHalera) oraz faktem, iż w przypadku sprzedaży na fakturze 
będą widoczne dwie oddzielne pozycje.
Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza wycenę dwóch pozycji: Spriva i HandiHaler.

Pytanie nr 64
Dotyczy pakietu nr 20 poz. 176 Czy należy wycenić syrop o pojemności 115 ml?
Odp. TAK.

Pytanie nr 65
Dotyczy pakietu nr 20 poz. 208 Czy można zaoferować Nasivin Baby (soft  0.01%) 0,1mg/ml, krople 
d/nosa,5ml?
Odp. TAK.

Pytanie nr 66
Dotyczy pakietu nr 20 poz. 209 Czy można zaoferować Nasivin Kids (soft 0.025%) 0,25mg/ml, 
aer.d/nosa,10ml w ilości 20 op.?
Odp. TAK.

Pytanie nr 67
Dotyczy pakietu nr 20 poz. 221 Czy można zaoferować dostępne ampułki?
Odp. TAK.
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Pytanie nr 68
Dotyczy pakietu nr 20 poz. 222 Czy należy zaoferować Bupivacaine Spinal Grindeks, 5 mg/ml;4ml,inj.,5amp 
w ilości 40 op.?
Odp. TAK.

Pytanie nr 69
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie?
Odp. TAK.

Pytanie nr 70
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych tj. wycenę:  
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki lub drażetki i odwrotnie?
Odp. NIE, ze względu na niepodzielność tabletek powlekanych, kapsułek.

Pytanie nr 71
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 
zamieszczona w SIWZ; Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę, czy 
należy podać ilość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 72
Proszę o wyjaśnienie, co robić w przypadku zakończenia produkcji danego leku, czy należy wycenić w 
ostatniej cenie i umieścić informację o zakończeniu produkcji?
Odp. Należy wycenić w ostatniej cenie i umieścić informację o zakończeniu produkcji .

Pytanie nr 73
Czy Zamawiający w  Zadaniu  20    poz. 231  wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Spasmalgon 500 
mg/ml w opakowaniach x10 amp po 5 ml i przeliczenie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego ?
Pozwoli to na uzyskanie zdecydowanie niższej ceny.
Odp. NIE, zgodnie z SIWZ Metamizol 2,5g/5 ml

Pytanie nr 74
Czy  Zamawiający w Zadaniu 20  wyrazi zgodę na wyodrębnienie poz. 231  i wydzielenie do odrębnego 
Zadania? Pozwoli to na przystąpienie większej liczby wykonawców a tym samym uzyskanie niższej ceny.
Odp. NIE

Pytanie nr 75
Do §2 ust. 3), 4)  projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na dostawę leków w 
ramach zamówień "na ratunek życia" do 12 godzin?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 76
Do §5 ust.1-2 projektu umowy. Prosimy o zrezygnowanie z naliczenia dodatkowej kary przy zamówieniu 
zastępczym, gdyż zapisy w umowie zobowiązują już Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 77
Do §8 ust.2 pkt 1) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 
umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w
wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień 
opóźnienia?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 78
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz 
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„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 79
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 80
Czy Zamawiający w Zadaniu 18 Sevorane dopuści preparat Sevoflurane Baxter 250 ml w odpornej na 
uszkodzenia mechaniczne butelce aluminiowej, wyposażony w adaptery  wielokrotnego użytku (adapter  
nakręcany na butelkę, stanowiący szczelny bezpośredni system napełniania parowników) wraz z bezpłatnym 
użyczeniem  parowników kompatybilnych z zaoferowanym preparatem i aparatami do znieczulenia  w ilości 
wymaganej przez Zamawiającego ? 
Odp. NIE, zgodnie z SIWZ butelka z fabrycznie zamontowanym adapterem.

Pytanie nr 81
Czy Zamawiający w Zadaniu 18 Sevorane wymaga dostarczania  preparatu w butelce innej niż szklana  (tj. w 
butelce odpornej na uszkodzenia mechaniczne – np. stłuczenie )?
Szklana butelka jest  mniej odporna na stłuczenie (uszkodzenie mechaniczne) niż inne stosowane przy ich
 podawaniu opakowania (np. aluminium czy polietylenonaftalen -PEN ), a w przypadku takiego uszkodzenia 
(zniszczenia) może dojść do zanieczyszczenia (skażenia ) atmosfery bloku operacyjnego (sali operacyjnej)  i 
narażenia osób obecnych w pomieszczeniu (w tym personelu medycznego) na wdychanie oparów 
anestetyku wziewnego jakim jest Sevofluran.
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów.

Pytanie nr 82
Czy Zamawiający w Zadaniu 18 Sevorane wyrazi zgodę na zakup preparatu w opakowaniach zbiorczych po 6 
butelek, co pozwoliłoby zaoszczędzić środki finansowe Zamawiającemu?
Odp. NIE.

Pytanie nr 83
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycje 5,6,7,8,13 opakowania typu worek?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 84
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 pozycje 3,4 opakowania typu worek?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 85
Dotyczy zadania nr 9.
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Z uwagi na to, że jako producent płynów infuzyjnych nie jesteśmy w stanie zaoferować  wyrobów z pozycji 
od 1 do 8, prosimy o wyłączenie ich z zadania nr 9.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 86
Dotyczy zadania nr 9.
Czy z uwagi na powszechne używanie w szpitalu w Opolu Lubelskim aplikatorów do pobierania płynów z 
butelki do strzykawki (na rynku dostępnych  jest kilku jak nie więcej producentów aplikatorów o rożnej 
konstrukcji i cechach) wymagają Państwo od oferentów zaoferowania w pozycjach 11 lub 12 butelek z 
dwoma równymi płaskimi portami które są kompatybilne ze wszystkimi obecnymi na rynku aplikatorami 
typu „spike”.
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 87
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 2
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:: 
a) w wysokości 25  zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru i/lub w wypełnieniu obowiązków 
przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy wynosi do 
10 000 zł, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy,
b) w wysokości 50 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru i/lub w wypełnieniu obowiązków 
przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy wynosi 
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy,
c) w wysokości 50 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru i/lub w wypełnieniu obowiązków 
przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy wynosi 
powyżej 50 000 zł do 100 000 zł, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy,
d) w wysokości 50 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru i/lub w wypełnieniu obowiązków 
przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy wynosi 
powyżej 100 000 zł do 200 000 zł, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy,
e) w wysokości 50 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru i/lub w wypełnieniu obowiązków 
przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy wynosi 
powyżej 200 000 zł, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy,
f) wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, należnego Wykonawcy za niezrealizowaną część umowy 
określonego w § 4 ust. 1 umowy - w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez 
Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 88
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 
reklamacji.
Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16 i 17.

Pytanie nr 89
Zadanie nr 19, pozycja nr 1
Informujemy że  glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy  EN IS0 15197:2015 
obejmujący punkty od 1. do 8.   Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została 
opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 
czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowego będą
musiały ją spełniać.  W związku z powyższym we wszystkich postępowaniach, w  których umowa  nie 
zakończy się przed  01.07.17r  zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie 
certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 151097:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają 
Państwo:
a)      glukometru, który spełnia normę EN ISO 15107:2015?
b)      dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015?
c)       potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim?
Odp. Zamawiający  dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający nie stawia w SIWZ dodatkowych wymogów.
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Pytanie nr 90
Zadanie nr 19, pozycja nr 1
Czy szpital wymaga paski testowe podlegające refundacji ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy z 
dnia 12  maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 91
Zadanie nr 19, pozycja nr 1
Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla wyniki w mg/dl  oraz  w mmol/l?
Odp. TAK

Pytanie nr 92
Zadanie nr 19, pozycja nr 1
W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ wymaga paski typu Ixell lub równoważne, dopytujemy, czy 
Zamawiający wymaga zaoferowania pasków  kompatybilnych z glukometrem Ixell (lub innych o takich 
samych parametrach), które nie potrzebują kodowania - funkacja „Auto Coding”  przez co rozumiemy, że  
kodowanie nie może  odbywa się za pomocą  tzw. kluczy kodujących lub chipów lub w  których kodowania 
dokonuje się za pomocą  przycisku kodującego, nawet jeśli można zakodować  go na jeden kod; objętość 
krwi wynosi 0,7µl;kalibrowany do osocza;pomiar metodą biosensoryczną; zakres pomiaru 20-600 mg/dl 
(Zalecenia PTD na 2010 rok definiujące hipoglikemię u pacjentów chorujących na cukrzycę – są to wartości 
zaczynające się poniżej 55mg/dl, od tego momentu rozpoznajemy hipoglikemię u pacjenta, zatem zakres 
pomiaru glukometru zaczynający od 20mg/dl jest wystarczający aby zdiagnozować hipoglikemię.  W 
przypadkach kiedy wartości glikemii wynoszą poniżej zakresu na ekranie glukometru pojawia się odpowiedni
komunikat – Lo, który z klinicznego punktu widzenia jest wystarczający aby podjąć odpowiednie do sytuacji 
działania, ponieważ oznacza patologicznie niskie wartości glikemii.);funkcja AST (możliwość alternatywnych 
miejsc nakłucia - podstawa małego palca, podstawa kciuka, przedramię, ramię, łydka, udo);część paska 
testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze ( funkcja daje dodatkowe podniesienia 
bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym 
pacjenta); zakres hematokrytu 35-55%, wykorzystany enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD), nie interferujący 
min. z metforminą, galaktozą, maltozą, TG, paracetamolem,  kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, 
amoksycyliną, temperatura przechowywania pasków testowych 4°C - 40°C?
Odp. Zamawiający wymaga paski typu IXEL lub równoważne, kompatybilne z glukometrem, które nie 
potrzebują kodowania. Pozostałe parametry wg. SIWZ.

Pytanie nr 93
Zadanie nr 19, pozycja nr 1
Czy Zamawiający wymaga pasków testowych o temperaturze przechowywania min  4°C - 40°C?
Odp. TAK

Pytanie nr 94
Zadanie nr 19, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści glukometr z hematokrytem mieszczącym się ze swoim zakresem w nowej normie 
ISO 15197:2015?
Odp. TAK

Pytanie nr 95
Zadanie nr 19, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski i glukometry, które w instrukcjach użycia nie 
zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, 
odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u 
pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają 
zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A czy 
tym samym Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe
w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych 
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zagrożeniach?
Pragniemy podkreślić, że każdy wyrób medyczny ma swoje ograniczenia jeśli chodzi o zastosowania, a 
zgodnie z obowiązującym prawem obowiązkiem wytwórcy jest rzetelne poinformowanie użytkowników o 
tych ograniczeniach oraz ewentualnych ryzykach.
Obowiązki te wynikają m.in. z zapisów Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku z 
późniejszymi zmianami:
Zgodnie z art. 8.1.  pkt2 – zabrania się stwarzanie fałszywego wrażenia, że leczenie lub diagnozowanie za 
pomocą wyrobu na pewno powiedzie się, lub nieinformowania o spodziewanym ryzyku związanym z 
używaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem lub w okresie dłuższym niż przewidziany.
Co więcej, informowanie o tym, że wyroby innych wytwórców nie zawierają ostrzeżeń tego typu, jest 
umyślnym wprowadzaniem w błąd, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 17 lutego 2016 roku,   
tego typu informację są obowiązkowe, co regulowane jest  przez ww Rozporządzenie:
Punkt 13.3 Oznakowanie zawiera , podpunkt 11) stosowne ostrzeżenia i środki ostrożności  oraz punkt 13.6 ,
podpunkt 11) wszelkie przeciwwskazania i środki ostrożności pozwalające personelowi medycznemu je 
podjąć i pouczyć o nich pacjenta. Mając powyższe na uwadze pragniemy zwrócić uwagę na potencjalne 
zagrożenie jakie bierzecie Państwo na siebie dopuszczając Oferenta, który w swojej instrukcji obsługi nie 
informuje personelu o ewentualnych ograniczeniach wynikających ze stosowania sprzętu jakim jest 
glukometr.
Odp. Zamawiający nie może dopuścić do udziału w postępowaniu paski i glukometry, które nie posiadają ww. 
ostrzeżeń.

Podpisy komisji przetargowej:
1. Mirosław Sempoch                ……………………………………………
2. Marzanna Listoś                     …………………………………………..
3. Mirosław Ciszewski              ……………………………………………

Prezes Zarządu – Kamila Ćwik

…………………………………………………………..

Wiceprezes Zarządu – Dariusz Koziński

………………………………………………………….
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