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Nasz znak: SPZZOZ/NZ/                /2017 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę  produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla  

SP ZZOZ Szpitala w Iłży    Nr  DB/03/2017 

 

         Na podstawie art.38 ust.2 w związku z ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.  Dz.U. z 2015 , poz. 2164 ze zm. ) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Szpital  w Iłży załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami  

dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

 

    Pytanie 1. 

Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 41 miał na myśli worek 3 komorowy 

SMOFKabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo i centralnie 

zawierający roztwór aminokwasów z tauryną , węglowodany i elektrolity, 9,8g azotu o energii 

pozabiałkowej 1100 kcal, pojemności 1904ml? 

 

         Odpowiedź: TAK 

         Pytanie 2. 

 
            Pakiet 10 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic 

obustronnie chlorowanych, bez warstwy polimerowej od strony roboczej?  

 

Proces chlorowania przeprowadza się w celu usunięcia z powierzchni rękawic resztkowych 

substancji chemicznych użytych w procesie produkcji, nadaje im gładkość i zapobiega 

sklejaniu się rękawic w opakowaniu. Rękawice chlorowane są „czystsze” i wywołują mniej 

podrażnień skórnych. 

Proces polimeryzacji rękawic występuje wtedy, gdy zmniejszona jest liczba procesów 

płukania, czyli oczyszczania rękawic z zawartości substancji resztkowych, a zewnętrzna 

warstwa polimerowa ma zapobiegać sklejaniu się rękawic w opakowaniu.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ,nie wymaga  

 



Pytanie 2 

 

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic zgodnych z normą EN 374-1 

w wyłączeniem pkt 5.3.2 ?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 3 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic pakowanych po 150 szt z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ? 

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza ,nie wymaga  

 

Pytanie 4 

             

           Pakiet 11 

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic zgodnych z normą EN 374-1 

w wyłączeniem pkt 5.3.2 ?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 5 

            dotyczy pakietu nr 6: 

      Proszę o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 5, powinno być:  

Perindoprilum argininum + amlodypinum (Co-Prestarium) 

lub 

Perindoprilum argininum (Prestarium) 

            Odpowiedź:  W pozycji  5 (Perindoprilum argininum) 

             
           Pytanie 6 

           
Czy w pakiecie Nr 1 poz. 60, 61 i 62 (Budesonidum 0,125; 0,5 i 0,250 mg/ml zawiesina do inhal. 20 

poj. 2 ml) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego 

może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 

            Odpowiedź: TAK 

            Pytanie 7 

             

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 60, 61 i 62 (Budesonidum 0,125; 0,5 i 0,250 mg/ml 

zawiesina do inhal. 20 poj. 2 ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu 

pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, 

przechowywać do 12 godzin ? 

 Odpowiedź: NIE 

             

            Pytanie 8 

  

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 60, 61 i 62 (Budesonidum 0,125; 0,5 i 0,250 mg/ml 

zawiesina do inhal. 20 poj. 2 ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z 

Berodualem ani z acetylocysteiną?  

Odpowiedź: Dopuszczamy , nie wymagamy. 

            

             

 

 



            Pytanie 9 

 

Czy w pakiecie Nr 1 poz. 60, 61 i 62 (Budesonidum 0,125; 0,5 i 0,250 mg/ml zawiesina do inhal. 20 

poj. 2 ml) Zamawiający wymaga leku,  w postaci budezonidu zmikronizowanego ? 

 Odpowiedź: Dopuszczamy , nie wymagamy. 

              

            Pytanie 10 

 

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 60, 61 i 62 (Budesonidum 0,125; 0,5 i 0,250 mg/ml zawiesina 

do inhal. 20 poj. 2 ml) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych 

dawkach pochodziły od tego samego producenta ? 

             Odpowiedź:  TAK 

 

            Pytanie 11 

 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 209 i 211 w 

przedmiotowym postępowaniu: 

Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o 

nazwie ProbioDr. będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem 

spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania 

u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej 

przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus 

rhamnosus i Lactobacillus helveticus (analog L. acidophilus, gatunek stosowany 

również w produkcie oryginalnym), w takim samym łącznym stężeniu 2 mld 

CFU/kapsułkę. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość 

rozpuszczana w niewielkiej objętości płynu i podawana w formie doustnej zawiesiny. 

             Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga . 

             Pytanie 12 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 209, 210 i 211 

w przedmiotowym postępowaniu: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania zamiennika będącego 

dietetycznym środkiem specjalnego przeznaczenia medycznego o nazwie LactoDr, 

zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym (działanie 

potwierdzono w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) szczep bakterii 

probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w aktywnym stężeniu 6 

mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 – kaps. – po 

przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań. Oferowane kapsułki mogą 

być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości płynów i 

podawana w formie doustnej zawiesiny.  

             Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

              

 



             Pytanie 13 

Kolejne pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 304 w 

przedmiotowym postępowaniu: 

Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej typu 

glukometrów, do których Zamawiający oczekuje pasków testowych będącej 

zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, informujemy, że opis taki 

ogranicza konkurencję do wyrobu konkretnego wytwórcy, nadając mu monopol na 

kształtowanie ceny oferty – samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające  z nim w 

stałych stosunkach gospodarczych. Ze względu na zabezpieczoną konstrukcyjnie i 

chronioną prawem patentowym kompatybilność pasków testowych danej firmy tylko i 

wyłącznie z glukometrami tej samej firmy niemożliwe jest złożenie oferty 

równoważnej wobec opisu przedmiotu zamówienia; zwracamy uwagę również na to, 

że nie istnieje dająca się uzasadnić potrzeba korzystania z glukometrów i pasków 

testowych konkretnych firm (takie założenie podważałoby sens prowadzenia 

otwartego postępowania przetargowego), gdyż jest to drobny przenośny sprzęt, który 

może być w każdej chwili zastąpiony sprzętem firmy konkurencyjnej. Mając 

powyższe na uwadze, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający postępując 

zgodnie z literą znowelizowanej ustawy Pzp (art. 7 i 29 ustawy) dopuści zaoferowanie 

wysokiej jakości 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, znajdujące się poza obrębem 

glukometru; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków 

testowych w ciągu 8 miesięcy od chwili otwarcia pierwszej fiolki; h) zakres 

hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników 

zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura 

przechowywania pasków w zakresie 1-32°C; j) paski posiadające wszelkie 

dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem. W 

przypadku dopuszczenia oferujemy dostarczenie glukometrów kompatybilnych z 

zaoferowanymi paskami na zasadzie określonej przez Zamawiającego oraz utylizację 

obecnie posiadanego drobnego sprzętu. 

             Pytanie 14 

       Czy Zamawiający dopuszcza konkurencyjne paski testowe charakteryzujące się 

opisanymi poniżej, zbliżonymi cechami: a) 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; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i 

certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? 

       Odpowiedź: Zamawiający używając nazwy handlowej konkretnego producenta w 

formie paskido glucometru typu IXEll  miał na myśli wskazanie Dostawcom, jakich 

parametrów oczekuje od oferowanych testów do oznaczania stężenia glukozy we krwi. 

Dopuszczamy również równoważne testy paskowe wraz z przekazaniem bezpłatnie 

kompatybilnych glucometrów wliczonych w cenę pasków. 

       Pytanie 15 

 

    Dotyczy produktów zamówienia: 

Pakiet 10, poz. 1: czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą PN-EN 374-

1,2,3, z wyłączeniem punktu 5.3.2 (dot. 374-1)? 

      Odpowiedź: Zgodnie  z SIWZ 

       Pytanie 16 

 

Pakiet 10, poz. 1: czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu min. 

0,07mm, na dłoni min. 0,06mm, na mankiecie min. 0,05mm? 

       Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga . 

       Pytanie 17 

 

Pakiet 10, poz. 1: czy nie doszło omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga, aby 

rękawice były zarejestrowane podwójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony 

indywidualnej kat. III rodzaju? 

Odpowiedź: TAK , zarejestrowany podwójnie jako wyrób medyczny i środek 

ochrony indywidualnej kat. III rodzaju? 

 

       Pytanie 18 

Pakiet 11, poz. 1: czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą PN-EN 374-

1,2,3, z wyłączeniem punktu 5.3.2 (dot. 374-1)? 

       Odpowiedź: Zgodnie  z SIWZ 

       Pytanie 19 

Pakiet 11, poz. 1: czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu min. 

0,10mm, na dłoni min. 0,08mm? 

       Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

       Pytanie 20 

Dotyczy zapisów umowy: 

1. § 2 ust. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapis brzmiał “W przypadku 

trzykrotnego braku realizacji zamówienia częściowego przez Dostawcę, Odbiorca 

zastrzega sobie prawo do zakupu produktów leczniczych  będących przedmiotem 



zamówienia lub ich odpowiedników u innego Dostawcy, obciążając kosztami zakupu 

Dostawcę”? 

 

        Odpowiedź: TAK 

        Pytanie 21 

§ 6: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione 

słowem „Zwłoki”? 

 

       Odpowiedź: NIE 

        Pytanie 22 

 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku 

przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do 

kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników 

cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia 

zawarcia umowy przekroczy 3%? 

         Odpowiedź: NIE  

        Pytanie 23 

        Dot. Pakietu 9 poz.1,2 – rękawice chirurgiczne 

Czy Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów będzie wymagał 

protokołów badań producenta nie starszych niż 2015 roku? 

         Odpowiedź: TAK  

        Pytanie 24 

        Dot. Pakietu 11 – rękawice lateksowe 

 Czy Zamawiający wymaga rękawic lateksowych lekko pudrowanych będących środkiem 

ochrony indywidulanej kategorii III i AQL 1,0,  gwarantujący najwyższą jakość 

rękawicy? 

        Odpowiedź:  Dopuszczamy 

        Pytanie 25 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 , 
pozycja:2,3,4,9,10,11,12,15,16,23,24,25,29,30, preparatów o takim samym zastosowaniu 
klinicznym  w workach Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ: 

 zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na 
zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu 
opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga 
wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta  

 redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu 
oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami 
ze strony pacjentów 

 worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są 
dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną 
kontaminacją  



 koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji 
opróżnionych butelek 

 składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej 
powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca. 

 

        Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

        Pytanie 26 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 poz 31,32 płynu 
wieloelektrolitowego o składzie najbardziej zbliżonym do osocza: Na/140 mmol/l; K/5 mmol/l; 
Mg/1,5 mmol/l; chlorki/98 mmol/l; ph 7,4 osmolarność 95 mOsm/l; posiadającego podwójny 
układ buforowy (octan/glukonian), worek o pojemnośći 500ml i  1000ml? 
   

        Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

        Pytanie 27 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 19 i 20 preparatu 
Mannitol o stężeniu15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności 100ml i 
250ml,ponieważ:  

 Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie  
co Mannitol 20% 

 Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-
chemicznych) od roztworów 20%, gdyż nie krystalizują podczas przechowywania  
w temperaturze pokojowej. 

 Mannitol 15% zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejsza ryzyko 
krystalizacji, pozwala na stosowanie Mannitolu w każdej chwili, bez konieczności 
wcześniejszego ogrzewania, zmniejsza koszty związane z podgrzewaniem 20% 
Mannitolu. 

 Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji   

 Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania. 
 

Odpowiedź: TAK 

 

 

 

 

 

 

          Z poważaniem 

 

 

 

 


