
A.AT. 381/12/2019 Opole Lubelskie, 14 październik 2019 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 

Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim sp. z .o. o., zgodnie z art.  38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
29 stycznia  2004  r.  –Prawo zamówień  publicznych  (t.  j.  Dz.U.  z 2019  poz.  1843   -dalej  ustawa)  w  postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na „Dostawa produktów
farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o. z  siedzibą w Opolu Lubelskim
przy ul. Przemysłowej 4a”  udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ:

Pytanie 1: Dotyczy Zadania nr 18 - pozycja 1.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów
potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek?
Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.
Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie
chlorku potasu.
Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie
przechodzenia przez przewód pokarmowy. Chroni to przed osiąganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku
potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy.
Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć
i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem […].
Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów
z nietolerancją laktozy. Okres ważności leku Kaldyum to 4 lata.
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 2: Dotyczy Zadania nr 18 - pozycja 1. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 18 pozycji 1. 
Wydzielenie umożliwi  zwiększenie konkurencyjności ofert  i  zaproponowanie Zamawiającemu korzystnych cen
producenta. 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dokonuje wydzielenia.

Pytanie 3: Czy Zamawiający w związku z zakończoną produkcją Theophyliny 300mg 250ml Roz. Do inf., dopuszcza możliwość
zaoferowania w pakiecie 13 pozycja 2 Theophyliny pod nazwą THEOSPIREX 20 mg/ ml 10ml x 5 amp. Roz. do wst. i inf.,
w łącznej ilości 720 opakowań, aby ilość substancji była zgodna z SIWZ? W/w forma nie zawiera glukozy, dzięki czemu jest
neutralna dla chorych na cukrzycę, a mniejsza objętość pozwala na podanie 200mg teofiliny nawet w ciągu 6 minut.
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza proponowany sposób postępowania. 

Pytanie 4: dotyczy Pakietu nr 8 
Czy  Zamawiający  dopuszcza  w  pakiecie  nr  1  pozycja  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 ?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 5: dotyczy pakietu nr 8
Czy  Zamawiający  dopuszcza  w  pakiecie  nr  1  pozycja  2  produkt  o  takim  samym  zastosowaniu  klinicznym,  worek
trójkomorowy, zawierający roztwór glukozy, emulskę tłuszczową, roztwór aminokwasów z elektrolitami o zawartości azotu
5,4 o poj. 1500 ml ?
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Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 6: dotyczy pakietu nr 9 
Czy  Zamawiający  dopuszcza  w  zadaniu  nr  9  pozycja  1  produkt  o  takim  samym  zastosowaniu  klinicznym,  worek
trójkomorowy, zawierający roztwór glukozy, emulskę tłuszczową, roztwór aminokwasów z elektrolitami o zawartości azotu
6 g. o poj. 1500 ml ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Zgodnie z SIWZ - poj. wynosi 1250 ml.

Pytanie 7: dotyczy pakietu nr 9 
Czy  Zamawiający  dopuszcza  w  zadaniu  nr  9  pozycja  2  produkt  o  takim  samym  zastosowaniu  klinicznym,  worek
trójkomorowy, zawierający roztwór glukozy, emulskę tłuszczową, roztwór aminokwasów z elektrolitami o zawartości azotu 8
g. o poj. 2000 ml ?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Zgodnie z SIWZ zaw. azotu 5,6-5,8

Pytanie 8: Czy Zamawiający poprawi dawkę insuliny Lispro w pakiecie nr 3 poz. 29 z 300j/1ml na 300j/3ml gdyż tylko taka
dawka zarejestrowana jest na polskim rynku?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dokonuje zmian w przedmiotowym zakresie. Dawka po zmianach wynosi: 300j/3ml

Pytanie 9: 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 wartych np.  10zł.
Takie zasady naliczania kar grożą Wykonawcy rażącą stratą.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie  10: 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.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie 11: Dotyczy pakietu nr 15 poz. 24 – proszę o określenie pojemności
Odpowiedź: Pojemność wynosi 4 ml. Treść Opisu przedmiotu zamówienia uzupełnia się o wskazaną wskazaną pojemność.  

Pytanie 12: Dotyczy pakietu nr 17 poz. 14 – Czy winno być 5 mg/ml a’2 ml? 
Odpowiedź: Tak. Treść Opisu przedmiotu zamówienia uzupełnia się o wartość: a. 2 ml

Pytanie 13: Dotyczy pakietu nr 18 poz. 7 – Czy winno być 0,008g/2 ml?
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający dokonuje zmian w przedmiotowym zakresie. Dawka po zmianach wynosi:  0,008g/2 ml

Pytanie 14: Dotyczy pakietu nr 19 poz. 23 – Czy, ze względu na zmianę wielkości opakowania, Zamawiający dopuści wycenę
preparatu w opakowaniach a’ 400 g, z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 15: Dotyczy pakietu nr 21 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści  wycenę 40 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? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie  uzasadnienia merytorycznego.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Ofertę w powyższym zakresie należy złożyć zgodnie
z dotychczasową treścią  SIWZ.

Pytanie 16: Dotyczy pakietu nr 21 poz. 13 – Proszę o doprecyzowanie opisu wymaganej Insuliny mixtard.
Odpowiedź: Mixtard 30 Penfil. Treść Opisu przedmiotu zamówienia uzupełnia się o wskazana wartość.

Pytanie 17: Dotyczy pakietu nr 21 poz. 25. 
(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?
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(2.)  Czy  Zamawiający  wymaga preparatu Makrogol  (74  g  x  48  saszetek,  PEG 4  litry  -  Fortrans)  o  składzie chemicznym
zgodnym z SIWZ? 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 18: Dotyczy pakietu nr 21 poz. 31 Czy, ze względu na zmianę wielkości opakowania,  Zamawiający dopuszcza wycenę
preparatu Nystatyna Teva,2800000jm/28ml,gr.d/sp.zaw.,1 but. W ilości 60 op.?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 19: Dotyczy pakietu nr 21 poz. 41 Czy należy wycenić ampułki o pojemności 5 ml?
Odpowiedź: TAK. Treść Opisu przedmiotu zamówienia uzupełnia się o wskazana wartość.

Pytanie 20: Dotyczy pakietu nr 21 poz. 65 Czy należy wycenić ampułki o pojemności 5 ml?
Odpowiedź: TAK. Treść Opisu przedmiotu zamówienia uzupełnia się o wskazana wartość.

Pytanie 21: Dotyczy pakietu nr 21 poz. 79 Czy, ze względu na to, że Linomag płyn konfekcjonowany jest w op. a’ 70 g, należy
wycenić 4 op. a’ 70 g?
Odpowiedź: Zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia. Preferowana wielkość opakowania po zmianach wynosi 70g, ilość
sztuk łącznie: 2 op. a. 70g.

Pytanie 22: Dotyczy pakietu nr 21 poz. 87 Czy można zaoferować maść ochronną w opakowaniu a’ 25 g w ilości 60 op.?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie  23: Dotyczy  pakietu  nr  21  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 lub Tormentalum,
maść,  30  g  -Unia  (z  odpowiednim  przeliczeniem  ilości)?  Umożliwi  to  złożenie  oferty  atrakcyjniejszej  pod  względem
ekonomicznym.
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 24: Dotyczy pakietu nr 21 poz. 105 Czy można wycenić krem a’ 15 g z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 25: Dotyczy pakietu nr 21 poz. 168. Proszę o dopuszczenie wyceny w ramach ww. pozycji dwóch pozycji tj. Spriva x
90 kapsułek 40 opak. oraz HandiHaler x1 szt   w ilości  40 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.
Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie  26: Dotyczy  pakietu  nr  21  poz.  174.  Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  preparatu  Atimos,  12  mcg/dawkę,
aer.inhal.,120 dawek w ilości 40 opakowań?
Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 27: Dotyczy pakietu nr 21 poz. 178 Czy należy wycenić syrop o pojemności 115 ml w ilości 20 op.?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonuje zmian w przedmiotowym zakresie. Pojemność po zmianach wynosi: 115 ml.

Pytanie 28: Dotyczy pakietu nr 21 poz. 211 Czy można zaoferować Nasivin Baby (soft  0.01%) 0,1mg/ml, krople d/nosa, 5ml?
Odpowiedź: TAK - Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 29: Dotyczy pakietu nr 21 poz. 212 Czy można zaoferować Nasivin Kids (soft 0.025%) 0,25mg/ml, aer.d/nosa,10 ml
w ilości 25 op.?
Odpowiedź: TAK - Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 30: Dotyczy pakietu nr 21 poz.  222 Czy,  w związku z brakiem roztworu izobarycznego, Zamawiający dopuszcza
wycenę roztworu hiperbarycznego?
Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego pytanie dotyczyć powinno pakietu 21 poz. 224. W tym zakresie Zamawiający nie
dopuszcza proponowanego rozwiązania. Ofertę w powyższym zakresie należy złożyć zgodnie z dotychczasową treścią  SIWZ.

Pytanie  31: Czy  Zamawiający  w  pakiecie  18  poz.  6  i  7  wymaga  stabilności  fizyko-chemicznej  przez  24  godziny
w temperaturze  25oC  po  rozcieńczeniu,  potwierdzonej  w  obowiązującej  Charakterystyce  Produktu  Leczniczego  ChPL,
gwarantując tym samym bezpieczeństwo terapii pacjenta?
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Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie  32: Czy  w  przypadku  wstrzymania  produkcji  lub  wycofania  z  obrotu  przedmiotu  umowy  i  braku  możliwości
dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający
wyrazi  zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej  do rynkowej  lub na wyłączenie  tego produktu z  umowy bez konieczności
ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §2 ust.3 projektu umowy)?
Odpowiedź:  W  przypadku  wstrzymania  produkcji  lub  wycofania  z  obrotu  przedmiotu  umowy  i  braku  możliwości
dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej, Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez
konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę.

Pytanie 33: Do treści §2 ust.5 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym
zapotrzebowaniem, czyli  nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie
apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy
przy  tym,  że  zgodnie  z  Prawem  farmaceutycznym  produkty  lecznicze  do  ostatniego  dnia  terminu  ważności  są
pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §2 ust.5 projektu umowy
następującej  treści:  "...,  dostawy  produktów  z  krótszym  terminem  ważności  mogą  być  dopuszczone  w  wyjątkowych
sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."
Odpowiedź:  Zamawiający dokonuje zmian w przedmiotowym zakresie.  Po dotychczasowym brzmieniu § 2 ust.  5 wzoru
umowy kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się treść w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie  34: 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.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie  35: Do treści  §5  ust.2  prosimy o  dodanie  słów zgodnych  z  przesłanką  wynikającą z  treści  art.  552 k.c.:  "...  z
wyłączeniem  powołania  się  przez  Wykonawcę  na  okoliczności,  które  zgodnie  z  przepisami  prawa  powszechnie
obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie 36: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków,
m.in.  nie  wskazał  w  jakich  okolicznościach  zmiana  mogłaby  mieć  miejsce,  nie  wskazał  w  żaden  sposób  granic  zmian
ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP,
brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §§6 ust.2 pkt e) umowy. Czy z związku
z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie 37: 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?
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie  38: 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?
Odpowiedź: Opisane w pytaniu przesłanki nie zachodzą w stosunku do Zamawiającego.

Pytanie 39: 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
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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.).
Odpowiedź: NIE

Pytanie 40: Czy Zamawiający w Zadanie nr 5, poz. 21 (BUPIVACAINUM HYDROCHLORIDUM (Bupivacaine Spinal 0,5%) 20mg/
4 ml 5 amp) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych
opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych,
dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia
i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR
Tardelli  MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and
sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30).
Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 41: Zadanie 20 poz 1: 
Czy Zamawiający posiada własne parowniki, zakupione ze środków publicznych? A zobowiązując dostawcę do nieodpłatnego
dostarczenia  i  zainstalowania parowników, wymaga aby każdy zaoferowany produkt wyposażony był  w ten sam system
wlewowy, z fabrycznie zamontowanym adapterem na każdej butelce? 
Uzasadnienie.  
Mając na uwadze że Zamawiający jest właścicielem specjalistycznej aparatury w obrębie bloku operacyjnego i wymaga aby
produkt  spełniał  wymóg  szczelności.  W  celu  zapewnienia  właściwego  produktu  i  sprzętu  spełniającego  oczekiwania
Zamawiającego, prosimy o podanie niezbędnych parametrów dopasowujących oferowany produkt do parowników, których
używa Zamawiający tj.- wskazanie rodzaju systemu wlewowego.
Odpowiedź: Tak - Zamawiający posiada własne parowniki oraz wymaga dostarczenie parowników kompatybilnych z własnymi
posiadającymi system Quik Fill Mark II.

Pytanie 42: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy
w zakresie zapisów § 8 ust. 2 pkt. 1):
  2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
   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 opóźnionego w dostawie towaru;
    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 opóźnionego w dostawie towaru;
    c) w wysokości 150 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 opóźnionego w dostawie towaru;
    d) w wysokości 250 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 opóźnionego w dostawie towaru;
    e) w wysokości 350 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 opóźnionego w dostawie towaru;
    f)  wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części wynagrodzenia określonego w § 4 ust.  1 umowy - w razie
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie 43: W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i  umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie 44: Czy Zamawiający w pakiecie  nr  9 pozycja  nr  2,  dopuści  PREP.  ZŁOŻ.  Trzykomorowy zestaw do całkowitego
żywienia pozajelitowego, zawierający: roztwór aminokwasów z elektrolitami, roztwór glukozy z cynkiem, emulsje tłuszczową
MCT/LCT 50:40,oraz 10% olej rybi 7,5 g kwasów Omega3, do podaży drogą żył obwodowych i centralnych. Zawierający 8,6 g
azotu, pojemności 1875ml?.
Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
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Pytanie  45: Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę na  zaoferowanie  w zadaniu  nr  9,  pozycja  nr  4,  6,  wyspecyfikowanych  diet
dojelitowych o pojemności 1000ml, konfekcjonowane w worku?.
Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie  46: 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 pakiecie nr 9, pozycja nr 9, 10, preparat koloidowy, który posiada osmolarność
zbliżoną do osmolalności osocza - norma 290 – 300 mOsm/l , odpowiedni układ buforujący oraz zawieszony jest w pełni
zbilansowanym roztworze elektrolitów zawierający jony Na, Cl, K, Ca, Mg?.
Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 47: Z uwagi na aspekt ekonomiczny (dodatkowy kosz dezynfekcji) oraz zalecenia dotyczące zamkniętej linii podaży
płynów  infuzyjnych,  w  pakiecie  nr  10,  pozycja  nr  16,  17,  (Paracetamolum),  Zamawiający  potwierdza,  że  oczekuje
zaoferowania w/w preparatu w opakowaniu flakon-butelka z portami nie wymagającymi dezynfekcji przy pierwszym użyciu,
do  którego  podłączony  zestaw do  podaży  płynu  infuzyjnego  nie  wymaga  odpowietrzania  (opakowanie  szklane  -  fiolka
wymaga odpowietrzenia zestawu do podaży, a tym samym następuje otwarcie zamkniętej linii do podaży płynów)?.
Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 48: Ważne jest w praktyce klinicznej stosowanie krystaloidów, izotonicznych, które nie wywołują i nie powodują
przesunięć  płynowych  pomiędzy  przestrzeniami  płynowymi  organizmu,  oraz  nie  zaburzają  istotnych  procesów  dla
bezpieczeństwa funkcjonowania organizmu, z uwagi na fakt, 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  pakiecie  nr  12,  pozycja  nr  12,  13,  należy  zaoferować  płyn  wieloelektrolitowy
fizjologiczny, izotoniczny w pełni zbilansowany, zawierający jony Na, Cl, K, Mg, Ca, o układzie buforujący składającym się z
octanów, jabłczanów lub glukonianów, ale nie powinien zawierać mleczanów i cytrynianów?.
Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49: Ze względu na fakt,  że wszyscy producenci  opakowań z płynami infuzyjnymi oferują opakowanie z portami
płaskimi oraz samouszczelniającymi się, proszę o doprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje zaoferowania w pakiecie nr 12,
w pozycji nr 1-13 opakowań z płynem infuzyjnym posiadających dwa płaskie samouszczelniające się porty?.
W sytuacji konieczności ponownego użycia portu, opakowanie z portem bez zagłębień i krawędzi, pozwala na skuteczną
dezynfekcję  płaskiej  powierzchni  portu  metodą  przecierania,  (również  po  usunięciu  zabezpieczenia  portu)  zgodnie  z
zaleceniami  PSPE  zeszyt  VIII  ,  bez  ryzyka  pozostawienia  w  obrębie  portu  pozostałości  antyseptyku,  co  minimalizuje
zagrożenie jego przeniesienia do płynu /lub leku przygotowanego już do infuzji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dwa płaskie samouszczelniające się porty.

Pytanie 50: Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz.  16 i  17 produkt leczniczy Paracetamol
w opakowaniu typu fiolka x 10 szt. ?
Odpowiedź: NIE - zgodnie z SIWZ mają być flakony 50 ml i 100 ml

Pytanie 51: dotyczy zadanie nr 21, poz. 1
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 15197:2015  w pełnym jej  zakresie.  Czy  wymagają
Państwo:
a) glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015?
b) dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę
notyfikowaną?
c) potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim?
Odpowiedź: TAK  Zamawiający wymaga spełnienia normy. 

Pytanie 52: Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do
oferty  przystępowały  tylko  hurtownie,  które  to  reprezentują  BEZPOŚREDNIO  WYTWÓRCĘ  wyrobu  medycznego  w  tym
przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą
Ustawą  o  wyrobach  medycznych  z  dnia  10  maja  2010  (z  późniejszymi  zmianami),  Art.  45)  odpowiedzialny  jest  za
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projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu.  Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww.
ustawę,  WYTWÓRCA  musi  utrzymywać  System  Zarządzania  Jakością,  podczas  gdy, DYTRYBUTOR  jest  tylko  podmiotem
mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art.
1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej
zawartość  i  kompletność,  w  związku  z  powyższym  bardzo  często  posługuje  się  oświadczeniami,  a  nie  dokumentami
wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu
medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.
Odpowiedź: TAK wymaga.

Pytanie 53: Czy Zamawiający wymaga, aby paski zawierały enzym GOD?
Jest to enzym o bardzo dużej stabilności  -paski z tym enzymem mogą być przechowywane  w szerszym zakresie temperatur.
Dodatkowo jest to enzym nie wchodzący w interakcję z wieloma ( na liście mamy ich 70 ) substancjami należącym do leków
lub substancjami naturalnie występującymi w organizmie., np. mocznik, kreatynina, bilirubina...
Odpowiedź: TAK Zamawiający wymaga.

Pytanie 54: Czy Zamawiający wymaga pasków testowych o temperaturze przechowywania od  4°C – 40°C?
Biorąc pod uwagę karetki pogotowia, które są wyposażone w glukometry i paski oraz akcje organizowane przez Szpital dla
Pacjentów (np. białe soboty)  szerszy zakres temperaturowy zapewni im 100% stabilność oraz dokładność.
Odpowiedź: TAK Zamawiający wymaga.

Pytanie 55: Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla wyniki w mg/dl  oraz  w mmol/l?
Odpowiedź: TAK Zamawiający wymaga.

Pytanie 56: Czy Zamawiający dopuści paski testowe pakowane po 50 szt (ważność pasków po otwarciu 6 miesięcy)?
Odpowiedź: TAK Zamawiający wymaga.

Pytanie 57: 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 dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT
), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymagam aby produkt leczniczy był przeznaczony do podania dożylnego.

Pytanie  58: Czy  Zamawiający  dopuści  produkt  o  pojemności  5  ml  pakowany  po  20  szt.  w  kartonie  z  przeliczeniem
zamawianej ilości? Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.
Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymagam aby produkt leczniczy był przeznaczony do podania dożylnego.

Pytanie 59: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie lub wydzielenie z: Zadanie 21 Pozycji lp. 234 Szczepionka p/WZW
typu  B  60  op  20  mcg/1  ml  I  utworzenie  osobnej  Pakietu  np.  Nr  21  A  Prosimy  o  możliwość  wyceny  w/w  produktu
w opakowaniach pakowanych x 10 fiolek.
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dokonuje wydzielenia.

Pytanie  60: Czy  w  Zadanie  nr  21  poz.  2  (PREP.ZŁOŻ.  Niskoobjętościowy  lek  przeczyszczający  do  przygotowania  do
kolonoskopii i zabiegów operacyjnych, zawierający dwie substancje czynne: Pikosiarczan sodu i cytrynian magnezu.op.a 50
saszetek) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Moviprep x 4 sasz. i po przeliczeniu zaoferowanie 500 opakowań?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Ofertę w powyższym zakresie należy złożyć zgodnie
z dotychczasową treścią  SIWZ.

Pytanie 61: 2. Czy w Zadanie nr 21 poz. 25 (PREP.ZŁOŻ.Fortrans, 74 g, prosz.d/sp.roztw.doustn,) Zamawiający wyrazi zgodę
na wycenę preparatu Moviprep x 4 sasz. i  po przeliczeniu i zaokrągleniu zaoferowanie 150 opakowań? Informujemy, że
jeden zestaw czterech saszetek  Moviprep  zawiera:  (Pr.  Do p.rozt.doust.  1  zestaw:  2 torebki  A +  2  torebki  B.  Saszetka
A:Makrogol 100g, Sodu siarczan bezwodny 7,5g, Sodu chlorek 2,691, Potasu chlorek 1,015g. Saszetka B:Kwas ascorbowy
4,7g, Sodu ascorbinian 5,9g.)  Skuteczne oczyszczanie jelita uzyskuje się już przy użyciu 2 litrów leku MOVIPREP® dzięki
połączeniu makrogolu 3350 z komponentą askorbinową i elektrolitami. Dodatek askorbinianu powoduje nasilenie efektu
przeczyszczającego poprzez zwiększenie objętości  stolca  o  25% w porównaniu do efektu wywoływanego przez roztwór
niezawierający tego składnika. Badania wykazały, że w porównaniu do 4 litrów innego, badanego roztworu z makrogolem: •
MOVIPREP® (2 l) ma zdecydowanie lepiej akceptowaną objętość, dzięki czemu jest łatwiejszy do wypicia dla pacjentów. •
MOVIPREP® (2 l) jest oceniany przez pacjentów jako zdecydowanie smaczniejszy(o smaku cytrynowym). • MOVIPREP® (2 l)
posiada zbliżony profil bezpieczeństwa. 
Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
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Pytanie 62: Czy zamawiający dopuści w pakiecie 5 poz. 106 wycenę Trilacu produktu leczniczego 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? W załączniku przesyłam Charakterystykę Produktu Leczniczego Trilacu.
Odpowiedź: TAK -  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 63: Czy zamawiający dopuści w pakiecie 21 poz. 229 wycenę Trilacu produktu leczniczego 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? W załączniku przesyłam Charakterystykę Produktu Leczniczego Trilacu.
Odpowiedź: TAK -  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 64: Dzień dobry Zapytanie do przetargu Zadanie nr 21 Pozycja 24 Czy Zamawiający zaakceptuje preparat typu
Rectanal 150 ml wlewka doodbytnicza ? sodu diwodorofosforan jednowodny (Natrii dihydrophosphas monohydricus) 14 g;
disodu fosforan dwunastowodny (Dinatrii  phosphas  dodecahydricus)  5 g /  100 ml  Opakowania  zbiorcze – karton x 20
butelek LZ – w przeliczeniu na opakowania jednostkowe.
Odpowiedź: TAK -  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 65: Dotyczy Zadania nr 18 - pozycja 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek
o przedłużonym uwalnianiu  315  mg jonów potasu (600  mg chlorku  potasu)  x  100 kapsułek?  Lek  Kaldyum ma postać
kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i  białych lub prawie białych peletek
zapewniających  przedłużone  uwalnianie  chlorku  potasu.  Po  rozpadzie  kapsułki,  peletki  ulegają  rozproszeniu  w  treści
pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. Chroni to przed
osiąganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia  chlorku potasu i  zmniejsza niepożądane działania  na przewód
pokarmowy. Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę
można otworzyć  i  wymieszać  peletki  z  pokarmem lub płynem […].  Lek  Kaldyum nie zawiera  laktozy,  a  więc  przy  jego
stosowaniu  zmniejszone  jest  ryzyko  działań  niepożądanych  u  pacjentów  z  nietolerancją  laktozy.  Okres  ważności  leku
Kaldyum to 4 lata.
Odpowiedź: TAK -  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 66: Dotyczy Zadania nr 18 - pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 18 pozycji  1.
Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności ofert i zaproponowanie Zamawiającemu korzystnych cen producenta. 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dokonuje wydzielenia.

Pytanie  67: Czy  Zamawiający  w  związku  z  zakończoną  produkcją  Theophyliny  300mg  250ml  Roz.  do  inf.,  dopuszcza
możliwość zaoferowania w pakiecie 13 pozycja 2 Theophyliny pod nazwą THEOSPIREX 20 mg/ ml 10ml x 5 amp. Roz. do wst.
i inf., w łącznej ilości 720 opakowań, aby ilość substancji była zgodna z SIWZ? W/w forma nie zawiera glukozy, dzięki czemu
jest neutralna dla chorych na cukrzycę, a mniejsza objętość pozwala na podanie 200mg teofiliny nawet w ciągu 6 minut.
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 68: 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  dożylnego  ograniczając  krwawienia
( pacjenci z HIT ), stosowany  jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? 
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  dopuszcza  proponowanego  rozwiązania,  Zamawiający  wymaga  aby  produkt  leczniczy  był
przeznaczony do podania dożylnego.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 5 poz. 106 oraz w Zadaniu nr 21 poz. 229 i 230 w
przedmiotowym postępowaniu

Pytanie 69: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii
probiotycznych  najlepiej  przebadanego  pod  względem  klinicznym  szczepu  Lactobacillus  rhamnosus  GG  ATTC53103
i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek
(prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).
Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza, nie wymaga jeżeli produkt leczniczy jest zarejestrowany jako lek a nie suplement
diety.
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Pytanie 70: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr,  zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii
probiotycznych  najlepiej  przebadanego  pod  względem  klinicznym  szczepu  Lactobacillus  rhamnosus  GG  ATTC53103
w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x  30 kapsułek (prosimy o możliwość
przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).
Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza, nie wymaga jeżeli produkt leczniczy jest zarejestrowany jako lek a nie suplement
diety.

Pytanie 71: Czy Zamawiający wymaga produktu zawierającego żywe kultury bakterii probiotycznych w postaci liofilizatu?
Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 72: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie zawiera potencjalnych alergenów pokarmowych:
glutenu, sacharozy i laktozy?
Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie  73: Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  produktu zawierającego  co  najmniej  2  mld  żywych  kultur  bakterii
w kapsułce?
Odpowiedź: Produkt powinien spełniać wymagania określone w SIWZ.

Pytanie  74: zadanie  19  poz.  2  Czy  z  uwagi  na  umieszczenie  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  nazwy  własnej  środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego, Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego produktu LactoDr.
A krople, zawierającego żywe kultury bakterii probiotycznych tego samego szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103
w identycznym stężeniu i identycznej postaci? 
Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 21 poz. 1 w przedmiotowym postępowaniu
Pytanie 75: Czy Zamawiający dopuści równoważne paski testowe charakteryzujące się następującymi parametrami: Funkcja
Auto-coding;  b)  Automatyczne  wykrywanie  zbyt  małej  ilości  krwi  wprowadzonej  do  paska  wraz  z  wyświetleniem
odpowiedniego  komunikatu  informującego  o  niecałkowitym wypełnieniu  paska  na  wyświetlaczu  glukometru;  c)  Enzym
oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki
5s  i  wielkość  próbki  0,5  mikrolitra;  f)  zakres  hematokrytu  10-70%,  umożliwiający  wykonywanie  pomiarów  we  krwi
włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h)
stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków
testowych w zakresie 5-45⁰C, przechowywanie do 30⁰C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie
wymagane zgodnie z polskim prawem?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Ofertę w powyższym zakresie należy złożyć zgodnie
z dotychczasową treścią  SIWZ.

Pytanie 76: Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie równoważnych pasków testowych charakteryzujących się  opisanymi
poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej
ilości  krwi  wprowadzonej  do  paska  wraz  z  wyświetleniem odpowiedniego  komunikatu  informującego  o  niecałkowitym
wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca
krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania
krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków
testowych w ciągu 8 miesięcy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra, zakres
hematokrytu  20-60%  przy  dokładności  wyników  zgodnej  z  wytycznymi  aktualnej  normy  ISO  15197:2015;  i)  zalecana
temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j)  paski posiadające wszelkie dopuszczenia i  certyfikaty aktualnie
wymagane zgodnie z polskim prawem? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Ofertę w powyższym zakresie należy złożyć zgodnie
z dotychczasową treścią  SIWZ.

Pytanie 77: Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem kompatybilnych
glukometrów),  charakteryzujące  się  następującymi  parametrami:  a)  zakres  wyników  pomiaru  20-600  mg/dl  i  zakres
hematokrytu  20-60%,  umożliwiający  wykonywanie  pomiarów  we  krwi  kapilarnej  i  żylnej  przy  dokładności  zgodnej  z
wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające
kodowania;  d)  Enzym  dehydrogenaza  glukozy  GDH-FAD;  e)  przydatność  pasków  testowych  do  użycia  po  otwarciu
pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) paski posiadające wszelkie
dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?
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Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Ofertę w powyższym zakresie należy złożyć zgodnie
z dotychczasową treścią  SIWZ.

Pytanie 78: Czy Zamawiający poprawi dawkę preparatu złożonego Clopidogrelum + Acetylosalicylum acid w pakiecie nr 3
poz. 28 z 75mg + 100mg na 75mg + 75mg, gdyż tylko taka dawka zarejestrowana jest na polskim rynku?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dokonuje zmian w przedmiotowym zakresie. Dawka po zmianach wynosi: 75mg + 75mg

Zmianie ulega ponadto : 
1) termin składania ofert podany w rozdz. XI ust. 1 SIWZ na następujący: 
do dnia 25.10.2019 r. do godz. 11:00
2) termin otwarcia ofert podany w rozdz. XI ust. 2 SIWZ na następujący: 
w dniu 25.10.2019 r. o godz. 11:15
Miejsce  składania  i  otwarcia  ofert  oraz  pozostałe  zapisy  SIWZ  nie  ulegają  zmianie.  Zamawiający  wprowadza  również
adekwatne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga się podania ceny ogółem za całość przedmiotu danej części zamówienia
(ilość łącznie opakowań) w formularzu elektronicznym generowanym przez Platformę. Do oceny ofert uwzględniana będzie
cena podana w formularzu na Platformie.
Zgodnie  z  treścią  rozdz.  XIV  ust.  7  SIWZ  przed  zawarciem  umowy  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  kalkulację
asortymentu złożonej oferty z podaniem cen jednostkowych i przy założeniu, że wielkości opakowań inna niż preferowana
zostanie dostosowana do potrzeb Zamawiającego zaokrąglając w górę. 

Natomiast Wykonawca ma możliwość modyfikacji formularza asortymentowego w tym dopisania kolumn z cenami
jednostkowymi, nie jest to jednak obligatoryjne na etapie składania ofert. 

Podpisy Komisji:

Zatwierdził:
Prezes Zarządu Gabriel Maj
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