
 

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY 

SZPITAL KLINICZNY 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

ul. Polna 33, 60-535 Poznań 

NIP: 781-16-21-484 

REGON: 000288840 

KRS: 0000002866 

 

 

www.gpsk.ump.edu.pl 
 

 

     Strona 1 z 7 

 

Dział Zamówień Publicznych 

tel. 61 841 96 73, 61 841 96 20 

                                             e-mail: mforminska@gpsk.ump.edu.pl 

 

 

            Poznań, dnia 27.12.2017r. 
Dz. Z. P.  39/17/17 
 
 

Uczestnicy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego    
w  trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę produktów leczniczych 

 
 
                      WYJAŚNIENIE   TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
 

W  związku z zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców,  Zamawiający, 
Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U z 2017 r. poz. 1579) udziela  wyjaśnień:   
 
      Zestaw 1 
 
Pytania z dnia 19.12.2017r. 
 
1.Czy Zamawiający wymaga aby preparat w pakiecie nr 8 poz. 12., posiadał rejestrację w profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów 

wysokiego ryzyka po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych oraz by mógł być stosowany u pacjentów z umiarkowaną lub 

ciężką niewydolnością nerek, nie poddawanych hemodializie? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga, zgodnie z SIWZ. 

2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 poz. 12 (Voriconazole) wymaga  zaoferowania gotowego bezigłowego zestawu do infuzji  Voriconazolu, nie 

wymagającego stosowania igły do rekonstytucji, zarejestrowanego w CHPL, czyli Voriconazole  200mg proszek + rozpuszczalnik do sporządzania 

roztworu do infuzji (50 ml z 0,9% roztworem chlorku sodu w wodzie do wstrzykiwań) + sterylny łącznik oraz sterylna strzykawka jednorazowa. 

Zastosowanie tej postaci leku (NF) zdecydowanie ułatwia podanie produktu i minimalizuje ryzyko strat leku. Dzięki gotowemu rozpuszczalnikowi za 

każdym razem otrzymuje się odpowiednie stężenie leku, wykluczając możliwość pomyłki i zastosowania nieodpowiedniej ilości lub stężenia 

rozpuszczalnika, albo rozpuszczalnika niekompatybilnego do  substancji czynnej. Ponadto  bezigłowy zestaw do infuzji  ma wpływ na  bezpieczeństwo 

personelu- eliminuje  możliwość przypadkowego zakłucia, a tym samym obniża ryzyko zakażeń. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga, zgodnie z SIWZ. 

3. Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 8 poz. 7 (Meropenem) wymaga, aby trwałość roztworu do wstrzyknięć dożylnych preparatu po przygotowaniu 

wynosiła 3 godziny w kontrolowanej temperaturze do 25 st. C, lub 12 h w temperaturze 2-8 st. C i była udokumentowana zapisem  w Charakterystyce 

Produktu Leczniczego, oraz  aby trwałość roztworu do infuzji preparatu meropenem po przygotowaniu z 0,9% chlorkiem sodu wynosiła 3 godziny w 

kontrolowanej temperaturze do 25 st. C, lub 24 h w temperaturze 2-8 st. C i była udokumentowana zapisem  w Charakterystyce Produktu Leczniczego ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający  wymaga, aby trwałość leku po rozpuszczeniu wynosiła 24 h w temp. 2 – 8 st. C. 

4. Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 8 poz 7 (Meropenem) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z 

bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki 

związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, powikłane 

zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne 

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga, zgodnie z SIWZ. 
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Zestaw 2 

Pytania z dnia 19.12.2017r. 
 
          Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym PN 39/17, w pakiecie (zadaniu) Pakiet 1, w pozycji 87 
dotyczącej „Sudocrem (alkohol benzylowy, tlenek cynku) krem do stosowania zewnętrznego, op. 60g” dopuszcza możliwość zaoferowania kremu 
ochronno-regenerującego o nazwie handlowej Zudolan 150g (dawniej Sudolan) – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania, producenta Novascon 
Pharmaceuticals? W załączniku opis produktu i jego najważniejsze cechy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający  nie wyraża zgody na zaoferowanie kremu o pojemności  150 g. 
 

Zestaw 3 
 
Pytania z dnia 19.12.2017r. 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział Zadania nr 14 na dwa oddzielne Zadania oraz czy  Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę obu dawek 
leku Atosiban pochodzących od różnych producentów? Zgodnie z informacją zawartą w Charakterystyce Produktu Leczniczego nigdy nie podaje się ich 
łącznie, więc brak jest podstaw do twierdzenia, że może zaistnieć ryzyko trudności jednoznacznego określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność 
za konsekwencje podania pacjentowi produktu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający  nie wyraża zgody. 
 

Zestaw 4 
 
Pytania z dnia 20.12.2017r. 
Pytanie 1 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 poz.1,2,3,4,5,7,8,9,10 
preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ: 
zastosowanie opakowań typu worek 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 mniejsca? 
Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej 
oferty cenowej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający  nie wyraża zgody na  opakowanie typu worek. 
 
Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 11,12 nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml, 1000ml w 
pakowaniu worek Viaflo? 
Uzasadnienie: 
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. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający  nie wyraża zgody na  opakowanie typu worek. 
 
 
Pytanie 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 2 pozycji 6 do oddzielnego pakietu? 
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Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej 
oferty cenowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 poz.1 preparatu o 
takim samym zastosowaniu klinicznym  w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ: 
zastosowanie opakowań typu worek 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 mniejsca? 
Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej 
oferty cenowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  nie wyraża zgody na opakowanie typu worek. 
 
 
Pytanie 5 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 poz.1,2,4,5,6,7 
preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ: 
zastosowanie opakowań typu worek 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 mniejsca? 
Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej 
oferty cenowej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający  nie wyraża zgody na  opakowanie typu worek. 
 
Pytanie 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 6 pozycji 3 do oddzielnego pakietu? 
Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej 
oferty cenowej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający  nie wyraża zgody. 
 

Zestaw 5 
Pytania z dnia 20.12.2017r. 

1. Czy Zamawiający wymaga aby produkt Metamizol części 1 poz. 63, był zaoferowany w opakowaniu typu ampułka szklana z oranżowego 
szkła zapewniającym ochronę przed światłem, zgodnie z wymogiem Farmakopei Europejskiej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający  nie  wymaga ale dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w części 1 poz. 63 produktu leczniczego konfekcjonowanego w ampułkach a’ 10 sztuk, 
z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający   dopuszcza  z odpowiednim przeliczeniem  ilości.. 
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3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w części 1 poz. 67  produktu konfekcjonowanego w bezpiecznym opakowaniu 
stojącym, jałowym, zawierającym dwa różne porty? Jeśli tak to prosimy o wydzielenie ww. pozycji do innego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający   nie wyraża zgody. 

4. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w części 1 pozycji 75 ampułek w systemie bezigłowym, który w sposób znaczący redukuje 
możliwość skaleczenia się personelu medycznego oraz zmniejsza koszty przygotowania leków we wlewach dożylnych? Jeśli tak, to prosimy 
o wydzielenie ww. pozycji do innego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  nie  wymaga ale dopuszcza. 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 4 produktu leczniczego Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-
0,45 w roztworze zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) o osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza, 
norma 280-300 mOsm/kg, w opakowaniu worek freeflex 500ml? Produkt ten może być stosowany w pediatrii, w przypadkach ciężkich 
zaburzeń czynności wątroby, dodatkowo nie wymaga pobrania krwi na próbę krzyżową. 
Odpowiedź: 
Zamawiający   nie wyraża zgody. 

6. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w części 7 poz. 3 produktu konfekcjonowanego w opakowaniach a’ 20 ampułek z 
odpowiednim przeliczeniem ilości?   
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający   dopuszcza  z odpowiednim przeliczeniem  ilości. 

7. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w części 7 poz. 4 produktu konfekcjonowanego w opakowaniach a’ 50 ampułek, z 
odpowiednim przemilczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający   dopuszcza  z odpowiednim przeliczeniem  ilości.. 

8. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w części 7 pozycja 3, 4 ampułek w systemie bezigłowym, który w sposób znaczący redukuje 
możliwość skaleczenia się personelu medycznego oraz zmniejsza koszty przygotowania leków we wlewach dożylnych?  
Odpowiedź: 
Zamawiający  nie  wymaga ale dopuszcza. 

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Części 7 pozycji 3, 4 co pozwoli na 
przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? 
Odpowiedź: 
Zamawiający   nie wyraża zgody. 
 

10.  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania w części 8 poz. 8 produktu leczniczego 
konfekcjonowanego w bezpiecznych opakowaniach stojących, jałowych, z dwoma różnymi portami? 
Odpowiedź: 
Zamawiający   nie  wymaga. 

11.  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Części 8 pozycji 6, 8, 11 co pozwoli na 
przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający   nie wyraża zgody. 

 
       Zestaw 6 
Pytania z dnia 20.12.2017r. 
 

 
Dotyczy Pakietu 1 poz. 2 

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga aby preparat Acyklowir 250mg proszek do sporządzenia . roztworu do 
infuzji, posiadał rejestrację u noworodków i dzieci poniżej 6 miesiąca życia? 

Odpowiedź: 
Zamawiający   nie wymaga , ale dopuszcza. 

 
Dotyczy Pakietu  1 poz. 4 

Zwracam sę z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga aby preparat Ambroksol 15mg/2ml roztwór do wstrzykiwań op. 5 amp. 
2ml posiadał rejestrację do stosowania u dzieci? 

Odpowiedź: 
Zamawiający   nie wymaga , ale dopuszcza. 

 
 
Dotyczy Pakietu 21 poz. 1 
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 Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga aby preparat Karboplatyna 10mg/ml koncentrat do sporządzania 
roztworu do infuzji op. 1 fiol , posiadał fizyczną i chemiczną stabilność (potwierdzona wpisem do ChPL), po pierwszym otwarciu fiolki, co 
najmniej 72 h? 

Odpowiedź: 
Zamawiający   nie wymaga . 

 
 

    
Zestaw 7 

Pytania z dnia 21.12.2017r. 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:  

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 

a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii 

zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia, 
 

b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości 

niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, 

 

c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 % wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy określonej w § 4 ust. 1, 

 

d. za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia 

w wysokości 200,00 zł brutto za każde tego rodzaju zdarzenie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego 
dotyczą nieudostępnione dokumenty. 
 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 9 ust. 3  poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie 

w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający   nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian we wzorze umowy  proponowanych w pkt. 1a, b, c, d i pkt. 2.. 

 
 

Zestaw 8 
Pytania z dnia 20.12.2017r. 
 
 

1. Do §2 ust.3 pkt 3.3. projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na dostawę do 8 godzin od złożenia zamówienia? 

Odpowiedź: 
Zamawiający   nie wyraża zgody. 

2. 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   §2 

ust.7 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający   nie wyraża zgody. 

3. Do §8 ust.1 ppkt a) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy poprzez zapis o ewentualnej karze za opóźnienie w 

wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia? 

Odpowiedź: 
Zamawiający   nie wyraża zgody. 

 

4. Do §8 ust.1 ppkt b) i c) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za odstąpienie od umowy w 

wymiarze 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 

Odpowiedź: 
Zamawiający   nie wyraża zgody. 

5. Do treści §11 ust.4 pkt a) 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 skrócenie wymaganego terminu ważności 

przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §11 ust.4 pkt a) 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   nie wyraża zgody. 

6. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości  

dostarczenia zamiennika produktu 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 zapisów §12 ust.3 

pkt 3.3 projektu umowy)? 

Odpowiedź: 
Zamawiający    wyraża zgodę  na wycenę wg ostatniego  zakupu/ ceny rynkowej, z zaznaczeniem ‘koniec produkcji” / „lek niedostępny na rynku 

polskim”. 

7. Do §12 ust.3 ppkt 3.9 projektu umowy. Prosimy o dopisanie:"...nie dłużej jednak niż 6 miesięcy". 

Odpowiedź: 
Zamawiający   nie wyraża zgody. 

Zestaw 9 

 

Pytanie 1 dotyczy  

Pakiet 2 pozycja 6,   

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu. Podział pakietu umożliwi składanie ofert nie tylko 

dostawcom hurtowym, ale również producentom leków i skłania do konkurencyjności oferty.  

Odpowiedź: 
Zamawiający   nie wyraża zgody. 
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Pytanie 2 dotyczy 

Pakiet 2 pozycja 1 – 12 

Ze względu na opakowania płynów infuzyjnych o różnym stopniu bezpieczeństwa przygotowania w nich leków i infuzji, prosimy o doprecyzowanie: 

Czy Zamawiający wymaga ww. pakiecie płynów infuzyjnych w opakowaniu z cechami bezpieczeństwa takimi jak: 

a) opakowanie samodzielnie stojące ( nie wymaga dodatkowych akcesoriów np. stojaków) 

b) dwa równej wielkości porty o podwójnej funkcji zarówno portu infuzyjnego jak i iniekcyjnego– w celu wyeliminowania otwarcia i użycia niewłaściwego 

portu 

c)  porty niezależnie otwierane i nie wymagające dezynfekcji przy pierwszym użyciu.   

d) porty opakowania bez zagłębień i krawędzi pozwalające 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. 

e) skala na opakowaniach od 250 do 1000, umożliwiająca przebieg /i kontrolę tempa infuzji  przynajmniej  z dokładnością do  3 znaczników pojemności. 

f) kod kolorów na etykiecie – identyfikacja nazwy roztworów, różnicująca rodzaje płynów, co zmniejsza ryzyko niewłaściwego doboru płynu infuzyjnego 

w trakcie realizowania zlecenia. 

g) opakowanie w pełni zapadalne bez potrzeby zewnętrznego napowietrzania (otwierania w czasie infuzji napowietrznika na przebiegu aparatu do 

przetaczania). 

Odpowiedź: 
Zamawiający   dopuszcza, ale nie wymaga  płynów infuzyjnych w opakowaniu z   cechami bezpieczeństwa  wymienionymi w pkt. a, b), c), d),  e), f),  g) . 

 

Pytanie 3 dotyczy  

Pakiet 2 poz. 11 i 12  

Zwracamy się do zamawiającego z prośba o doprecyzowanie czy w w.w pozycji opis preparatu dotyczący „izotoniczny” in vivo a wiec PPłłyynn  
iizzoottoonniicczznnyy    infuzja nie powoduje niezamierzonych przesunięć wody do lub z komórek  

 
Odpowiedź: 
Skład  leku ma być zbliżony do składu  elektrolitowego  osocza. 

 

      Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 
         inż. Czesław Walkowiak 
 


