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wg rozdzielnika 
 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-8/13 

Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa leków,  szczepionek, preparatów i sprzętu do żywienia klinicznego 

drogą przewodu pokarmowego i immunoglobulin ". 

 
 

 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 

 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytanie:  

 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 1 pozycja nr 347, 348, 349 ( Pulmicort d/inhal. 0,125mg/ml, 

0,250mg/ml, 0,500mg/ml ) budesonid do nebulizacji posiadał zarejestrowane wskazanie - ostre zaplenienie 

krtani, tchawicy i oskrzeli? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 2  

Dotyczy Zadania nr 8, Zadania nr 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 8 oraz Zadaniu 11 szczepionek w 

opakowaniach typu 10-pack? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 3  

Wzór umowy, zał. nr 2 do SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu określającego wartość 

minimalnego zamówienia cząstkowego szczepionek z Zadania 8 oraz Zadania 11 na poziomie 1 000zł 

brutto? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 4  

Czy w pakiecie nr 10  Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepionki Menveo w 

opakowaniu fiolka+fiolka? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 5  

Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 6 pozycji nr 1 i utworzenie nowego pakietu. 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 6  

Pakiet 3 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 poz. 1  gazików do dezynfekcji skóry 

pakowanych pojedynczo w saszetki, nasączonych alkoholem izopropylowym w opakowaniach po 

200szt z odpowiednim przeliczeniem? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
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Pytanie 7  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 341 preparatu Plofed 1% em. 

do wstrz.iv 10 mg/ml 5 fiolek x 20 ml? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 214 preparatu Kalium 

Chloratum WZF 15% 10 fiolek x 20 ml? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 9  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 213 preparatu Kalium 

Chloratum WZF 15% 50 amp x 10 ml? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 10  

Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 18, 23 
Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Wydzielenie 

tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego 

lepszej cenowo oferty. 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 11  

Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 21 
Prosimy o podanie czy Zamawiający oczekuje zestawów do żywienia dojelitowego do worków w 

wersji grawitacyjnej czy w wersji do pompy Flocare 800? 
Odpowiedz: Zamawiający oczekuje zestawów do żywienia dojelitowego do worków w wersji grawitacyjnej. 

 

Pytanie 12  

Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 22 
Prosimy o podanie czy Zamawiający oczekuje zestawów do żywienia dojelitowego do butelek  w 

wersji grawitacyjnej czy w wersji do pompy Flocare 800? 
Odpowiedz: Zamawiający  oczekuje zestawów do żywienia dojelitowego do butelek  w wersji grawitacyjnej 

Pytanie 13 

dot. Pakietu 12 poz. 26 
Czy w związku z wycofaniem z produkcji zgłębnika Flocare PUR z prowadnicą i wielofunkcyjnym 

łącznikiem w rozmiarze Ch 8/130 cm możemy Państwu zaproponować zgłębnik Flocare PUR w 

rozmiarze Ch 8/110 ? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 14 

dot. Pakietu 12 poz. 28 
Czy w związku z wycofaniem przez Producenta z produkcji zgłębnika Flocare PUR z prowadnicą i 

wielofunkcyjnym łącznikiem w rozmiarze Ch 10/130 cm możemy Państwu zaproponować zgłębnik 

Flocare PUR w rozmiarze Ch 10/110 ? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 15 

Pakiet 1 
Poz. 46 

1. Atecortin zaw. 5 ml 

Brak produkcji , nie jest znany termin wznowienia produkcji. Bardzo proszę o wykreślenie leku z 

pakietu lub o możliwość wpisani ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o braku produkcji. 
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Odpowiedz: Zamawiający wykreśla pozycję nr 46 z pakietu nr 1 z załącznika nr 1B do SIWZ , w związku z 

powyższym załącznik ulega modyfikacji (stanowi on załącznik do niniejszego pisma). 
Poz. 68  

2. Buflomedinum  150 mg x 20  

Zakończona produkcja , brak zamiennika . Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o 

możliwość wpisani ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o zakończonej produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wykreśla pozycję nr 68 z pakietu nr 1 z załącznika nr 1B do SIWZ , w związku z 

powyższym załącznik ulega modyfikacji (stanowi on załącznik do niniejszego pisma).  

3. Poz. 69 

Buflomedinum 300 mg x 20  

Zakończona produkcja , brak zamiennika . Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o 

możliwość wpisani ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o zakończonej produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wykreśla pozycję nr 69 z pakietu nr 1 z załącznika nr 1B do SIWZ , w związku z 

powyższym załącznik ulega modyfikacji (stanowi on załącznik do niniejszego pisma).  

4. Poz. 76 

Calcium glubionas inj 10 ml x 10  

Brak produkcji , nie jest znana data wznowienia sprzedaży. Bardzo proszę o wykreślenie leku z 

pakietu lub o możliwość wpisani ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o braku produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. Na rynku są zamienniki np. włoskie. W 

związku z powyższym prosimy o ich wycenę. 

5. Poz. 109  

Dentosept płyn 50 ml 

Zakończona produkcja po 50 mol. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Dentosept  po 100 ml -

2 op. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu. 

lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o zakończonej produkcji 
Odpowiedz: Zamawiający wykreśla pozycję nr 109 z pakietu nr 1 z załącznika nr 1B do SIWZ , w związku z 

powyższym załącznik ulega modyfikacji (stanowi on załącznik do niniejszego pisma) . 

6. Poz.120 

Diclofenac inj 75 mg/2ml x 5  

Czy w tej pozycji wycenić Diclofenac inj(75mg +20mg)/2ml x 3 amp – 10 op , czy Diclofenac 

75mg/3ml x 5 amp ? 
Odpowiedz: Zamawiający prosi o wycenę Diclofenac inj.(75mg +20mg)/2ml x 3 amp. – 10 op. 

7. Poz. 130 

Dobutaminum 250 mg a 1 amp .  

Obecnie Dobutamina wszystkich producentów jest na braku, nie jest znany termin wznowienia 

sprzedaży.  Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisani ostatniej ceny z 

adnotacja pod pakietem o braku produkcji. 
Odpowiedz:  Zamawiający prosi o wycenę ostatniej ceny leku. 

8. Poz. 149  

Czy w tej pozycji Zamawiający wymaga wyceny Esmpumisan krople 40mg/ml po 30 ml? 
Odpowiedz: TAK. 

9. Poz. 195  

Hemofer krople 10 ml 

Zakończona produkcja , brak zamiennika . Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o 

możliwość wpisani ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o zakończonej produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wykreśla pozycję nr 195 z pakietu nr 1 z załącznika nr 1B do SIWZ  , w związku z 

powyższym załącznik ulega modyfikacji (stanowi on załącznik do niniejszego pisma). 

10. Poz. 198 

Brak Heparinum 25 000j po 10 ml . Zarejestrowany jest lek Heparinum 25 000j /5 ml x 10 . Czy 
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właśnie ten lek wycenić? Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody bardzo proszę o wykreślenie leku z 

pakietu. 
Odpowiedz: Zamawiający prosi o wycenę lek Heparinum 25 000j /5 ml – 10 op. 

11. Poz. 245 

Lorinden A maść 

Brak produkcji ,nie jest znana data wznowienia sprzedaży. Bardzo proszę o wykreślenie leku z 

pakietu lub o możliwość wpisani ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o braku produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wykreśla pozycję nr 245 z pakietu nr 1 z załącznika nr 1B do SIWZ , w związku z 

powyższym załącznik ulega modyfikacji (stanowi on załącznik do niniejszego pisma). 

12. Poz. 346 

Lorinden C krem  

Zakończona produkcja. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Lorinden C maść która jest w 

ciągłej sprzedaży. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu. 

lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o zakończonej produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na wycene maści Lorinden C. 

13. Poz. 249 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Heparizen 8,5 mg /g(1000jm/g)żel 100 g ? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

14. Poz. 288 

Nitroglicerinum 0,5mg x 20 podjęzykowe 

Zakończona produkcja , brak zamiennika . Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o 

możliwość wpisani ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o zakończonej produkcji 
Odpowiedz: Zamawiający wykreśla pozycję nr 288 z pakietu nr 1 z załącznika nr 1B do SIWZ , w związku z 

powyższym załącznik ulega modyfikacji (stanowi on załącznik do niniejszego pisma). 

15. Poz. 296 

Omeprazol 10 mg  

Brak zarejestrowanego leku Omeprazolum 10 mg do stosowania u dzieci  od pierwszego miesiąca 

życia . Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu. 
Odpowiedz: Zamawiający wymaga, aby powyższy lek został wyceniony, pomimo braku jego rejestracji. 

16. Poz. 298 

Brak zarejestrowanego leku Omeprazol 40 mg  amp do stosowania u dzieci od pierwszego miesiąca 

życia . Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu.. 
Odpowiedz: Zamawiający wymaga, aby powyższy lek został wyceniony, pomimo braku jego rejestracji. 

17. Poz. 305 

Oxycort A maść 3 g  

Brak produkcji , nie jest znana data wznowienia sprzedaży. Bardzo proszę o wykreślenie leku z 

pakietu lub o możliwość wpisani ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o braku produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wykreśla pozycję nr 305 z pakietu nr 1 z załącznika nr 1B do SIWZ , w związku z 

powyższym załącznik ulega modyfikacji (stanowi on załącznik do niniejszego pisma).  

18. Poz. 307 

Oxycort maść 3% 10 g 

Brak produkcji , nie jest znana data wznowienia sprzedaży. Bardzo proszę o wykreślenie leku z 

pakietu lub o możliwość wpisani ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o braku produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wykreśla pozycję nr 307 z pakietu nr 1 z załącznika nr 1B do SIWZ , w związku z 

powyższym załącznik ulega modyfikacji (stanowi on załącznik do niniejszego pisma). 

19. Poz. 311 

Czy w tej pozycji Zamawiający wymaga wyceny Panthenol aer. 130 g – 10 op? 
Odpowiedz: TAK. 

20. Poz. 320 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Testu One Touch Selekt x 50 ?  Testy  One Touch Smart – 

zakończona produkcja .  Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody bardzo proszę o wykreślenie leku z 

pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o zakończonej produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę Testu One Touch Selekt x 50. 

21. Poz. 321 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Testu One Touch Horyzont x 50? Testy One Touch – 

zakończona produkcja . Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody bardzo proszę o wykreślenie leku z 

pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o zakończonej produkcji 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę Testu One Touch Horyzont x 50. 

 

22. Poz. 331 

Piracetam 20% % 200ml zakończona produkcja . Czy Zamawiający wyrazi na wycenę Piracetam 20% 

150 ml – 5 op? Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu. 

lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o zakończonej produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę Piracetam 20% 150 ml – 5 op. 

23. Poz. 336 

Czy Zamawiajmy wyrazi zgodę na wycenę Povidone Jodide 10% po 1000 ml -1 op.? Povidone jodide 

10% po 250 – zakończona produkcja . Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody bardzo proszę o 

wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o 

zakończonej produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę Povidone Jodide 10% po 1000 ml -1 op. 

24. Poz. 337 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Povidone jodide 10% po  30 ml – 10 op?. Povidone jodide 

10% po 20 ml zakończona produkcja . Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody bardzo proszę o 

wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o 

zakończonej produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę Povidone jodide 10% po  30 ml – 10 op. 

25. Poz. 356. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Ranitidyna 50 mg /2 ml x5 amp -2 op? 

Ranitydyna 50mg/5ml jest obecnie na braku , nie jest znany termin wznowienia produkcji. Jeśli 

Zamawiający nie wyrazi zgody bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania 

ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o braku  produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający oczekuje wyceny Ranitidyna 50 mg /2 ml x5 amp -10 op. 

26. Poz. 369 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Serevent aer 25mgx 120 dawek 5 op? .Serevent aer 

25mcgx 60 dawek – zakończona produkcja . Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody bardzo proszę o 

wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o 

zakończonej produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę Serevent aer 25mgx 120 dawek 5 op. 

27. Poz. 402  

Pyralgina czopki – Zakończona produkcja-brak zamiennika. 

Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisani ostatniej ceny z adnotacja pod 

pakietem o zakończonej produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wykreśla pozycję nr 402 z pakietu nr 1 z załącznika nr 1B do SIWZ , w związku z 

powyższym załącznik ulega modyfikacji (stanowi on załącznik do niniejszego pisma) . 

28. Poz. 406 

Sylimarol susp. 200 g – Zakończona produkcja – brak zamiennika  

Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisani ostatniej ceny z adnotacja pod 

pakietem o zakończonej produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wykreśla pozycję nr 406 z pakietu nr 1 z załącznika nr 1B do SIWZ , w związku z 
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powyższym załącznik ulega modyfikacji (stanowi on załącznik do niniejszego pisma). 

29. Poz. 418 

Thiopental 1g x 25  

Zakończona produkcja-brak zamiennika . 

Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisani ostatniej ceny z adnotacja pod 

pakietem o zakończonej produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wykreśla pozycję nr 418 z pakietu nr 1 z załącznika nr 1B do SIWZ , w związku z 

powyższym załącznik ulega modyfikacji (stanowi on załącznik do niniejszego pisma). 

30. Poz. 419  

Thiopental 0,5g x 25  

Zakończona produkcja-brak zamiennika . 

Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisani ostatniej ceny z adnotacja pod 

pakietem o zakończonej produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wykreśla pozycję nr 419 z pakietu nr 1 z załącznika nr 1B do SIWZ , w związku z 

powyższym załącznik ulega modyfikacji (stanowi on załącznik do niniejszego pisma) . 

31. Poz. 421 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Tobrex maść oczna 3,5g – 5 op. Brak rejestracji leku w 

opakowaniu  po 3 gramy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody bardzo proszę o wykreślenie leku z 

pakietu . 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę Tobrex maść oczna 3,5g – 5 op. 

32. Poz. 435 

Tuberkulina PPD RT 23  1,5 ml x 10  

Chwilowy brak, nie znany termin wznowienia produkcji. Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu 

lub o możliwość wpisani ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o braku produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający prosi o wycenę ostatniej ceny leku. 

Poz. 442 

Ultravist 300 inj 200 ml x 1  

Brak w ofercie producenta . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Ultravist 300 inj 100ml x1szt. 

60 op.  Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o 

możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o braku produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę Ultravist 300 inj 100ml x1szt. 60 op. 

33. Poz. 467 

Vitacon inj 1mg/0,5ml x 10 amp 

Zakończona produkcja-brak zamiennika . 

Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisani ostatniej ceny z adnotacja pod 

pakietem o zakończonej produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wykreśla pozycję nr 467 z pakietu nr 1 z załącznika nr 1B do SIWZ , w związku z 

powyższym załącznik ulega modyfikacji (stanowi on załącznik do niniejszego pisma). 

34. Poz. 476  

Zentel 200mg x 2 tabl 

Zakończona produkcja-brak zamiennika . 

Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisani ostatniej ceny z adnotacja pod 

pakietem o zakończonej produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wykreśla pozycję nr 476 z pakietu nr 1 z załącznika nr 1B do SIWZ , w związku z 

powyższym załącznik ulega modyfikacji (stanowi on załącznik do niniejszego pisma). 

Pytanie 16 

Pakiet 2 

1. Poz. 35 

Czy w tej pozycji wycenić Fenactil 50mg/2ml x 10 amp . Brak rejestracji leku w opakowaniu 
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50mg/5ml. 

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu . 
Odpowiedz: Zamawiający prosi o wycenę Fenactil 50mg/2ml x 10 amp. 

2. Poz. 50 

Czy w tej pozycji wycenić lek Haloeridolum 50mg/1ml x 5 amp? 
Odpowiedz: Zamawiający wymaga, aby wycenić lek Haloperidolum  50mg/1ml x 5 amp. (lek Decaldol). 

3. Poz. 72 

Orfiril 300mg/5ml-250 ml 

Zakończona produkcja-brak zamiennika . 

Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisani ostatniej ceny z adnotacja pod 

pakietem o zakończonej produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający wykreśla pozycję nr 72 z pakietu nr 2 z załącznika nr 1B do SIWZ , w związku z 

powyższym załącznik ulega modyfikacji (stanowi on załącznik do niniejszego pisma). 

4. Poz., 82 

Pridinol 5mgx 50  

Brak produkcji- nie znany termin wznowienia produkcji. Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu 

lub o możliwość wpisani ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o braku produkcji. 
Odpowiedz: Zamawiający prosi o wycenę, ponieważ w/w lek jest dostępny na rynku. 

Pytanie 17  

Pakiet 12 

1. Poz. 19 

Protifar proszek jest obecnie pakowany po 225g . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 

opakowania po 225 g --35 op Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody bardzo proszę o wykreślenie  

produktu żywieniowego z pakietu  
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w/w proszku opakowania po 225 g -35 op. 

2. Poz. 21 

Czy w tej pozycji Zamawiający wymaga Flocare zestaw grawitacyjny do worków ? 
Odpowiedz: TAK. 

3. Poz. 22 

Czy w tej pozycji Zamawiający wymaga Flocare zestaw grawitacyjny do butelek? 
Odpowiedz: TAK.  

4. Poz. 26 

Zgłębnik Pur Flocare CH 8-130cm  

Zakończona produkcja Bardzo proszę o wykreślenie zgłębnika  z pakietu lub o możliwość wpisani 

ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o zakończonej produkcji.  
Odpowiedz: Zamawiający prosi o wycenę Zgłębnika Pur Flocare CH 8/110.  

5. Poz. 28 

Zgłębnik Pur Flocare Ch 10-130 cm 

Zakończona produkcja Bardzo proszę o wykreślenie zgłębnika  z pakietu lub o możliwość wpisani 

ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o zakończonej produkcji.  
Odpowiedz: Zamawiający prosi o wycenę Zgłębnika Pur Flocare CH 8/110 

Pytanie 18  
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach jednostkowych 

(innych niż w formularzu cenowym) pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie tożsama z podaną 

przez Zamawiającego w formularzu? 

Proszę o informację, czy jeśli ogólna ilość sztuk nie jest podzielna przez wielkość opakowania, czy 

Zamawiający dopuszcza wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.? 
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Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach jednostkowych 

(innych niż w formularzu cenowym) pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie tożsama z podaną przez 

Zamawiającego w formularzu. Zamawiający dopuszcza wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego 

opakowania w górę.  

Pytanie 19  
Proszę Zamawiającego o sprecyzowanie: czy jeśli w opisie jest brak szczegółowych zapisów,  to pod 

pojęciem np: tabletka , kapsułka,  Zamawiający dopuszcza wszystkie rodzaje tabletek/kapsułek? 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza wszystkie rodzaje tabletek/kapsułek. 

Pytanie 20  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. 

 ampułek zamiast fiolek i odwrotnie? 
Odpowiedz: TAK. 

Pytanie 21  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych ? 

tj. wycenę: 

zamiast tabletek – tabletki powlekane? 

zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki lub drażetki? 

zamiast kapsułek-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? 

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?   

Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek) -  o powolnym uwalnianiu –(tabletki,  

tabletki powl. Lub kapsułki) -  o zmodyfikowanym uwalnianiu?  

(Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.) 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 22 

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniu 

fiolka? Wymagany przez Zamawiającego produkt nie występuję w ampułce. 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 23 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 39 preparatu Aqua pro inj. 

10ml pakowany po 50 sztuk? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 24 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 138 emulsji tłuszczowej do 

żywienia pozajelitowego do wlewu dożylnego 20%-100 ml x 1 op – w opakowaniu butelka szklana? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 25 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 214 preparatu Kalium 

chloratum 15% 20ml w systemie bezigłowym pakowany po 20 sztuk? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym z zakresie. 

Pytanie 26 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 281 preparatu Natrium 

chloratum 0,9% 5ml w opakowaniach po 20 sztuk? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 27 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 283 preparatu Natrium 

chloratum 0,9% 10ml w opakowaniach po 50 sztuk? 
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Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 28 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 327 i 328 preparatu 

Paracetamol w opakowaniach po 10 sztuk? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 29 

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 383 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniu 

fiolka? Wymagany przez Zamawiającego produkt nie występuję w ampułce. 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 30 

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 469 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniu 

ampułka? Wymagany przez Zamawiającego produkt nie występuję we flakonie. 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

 

Pytanie 31 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 3 diety Frebini Orginal  w 

opakowaniu EasyBag o objętości 500ml - kompletna dieta do żywienia dojelitowego dla dzieci od 1 

do 12 roku życia, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko (z tauryną): białka 

mleka(2,5g100ml), tłuszcze (zawiera EPA i DHA z oleju rybiego, 20% MCT): olej rzepakowy, MCT, 

olej rybi (EPA, DHA)(4,4g/100ml), węglowodany: maltodekstryny(12,5g/100ml) o osmolarności 220 

mosmol/l? 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 32 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 5 diety Frebini Energy w 

opakowaniu EasyBag o objętości 500ml - kompletna dieta do żywienia dojelitowego dla dzieci od 1 

do 12 roku życia – wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko(z tauryną) mleka 

(3,8g/100ml), tłuszcze (zawiera EPA i DHA z oleju rybiego, 19% MCT): olej rzepakowy, MCT, olej 

rybi (EPA, DHA) (6,7g/100ml), węglowodany (maltodekstryny, cukier trzcinowy) (18,7 g/100ml) o 

osmolarności 345 mosmol/l? 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 33 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 6 diety Frebini Energy Fibre 

w opakowaniu EasyBag o objętości 500ml - kompletna dieta do żywienia dojelitowego dla dzieci od 1 

do 12 roku życia – wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bogatoresztkowa zawierająca białko(z tauryną) 

mleka (3,8g/100ml), tłuszcze (zawiera EPA i DHA z oleju rybiego, 19% MCT): olej rzepakowy, 

MCT, olej rybi (EPA, DHA) (6,7g/100ml), węglowodany (maltodekstryny, cukier trzcinowy) (18,7 

g/100ml), błonnik(inulina-prebiotyk, celuloza, dekstryny pszenicy)(1,1g/100ml) o osmolarności 345 

mosmol/l? 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 34 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 7 diety Frebini Orginal Fibre 

w opakowaniu EasyBag o objętości 500ml - kompletna dieta do żywienia dojelitowego dla dzieci od 1 

do 12 roku życia, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa zawierająca błonnik (prebiotyk-

inulina, celuloza, dekstryny pszenicy) (0,8 g/100ml), białko mleka (2,5g/100ml) z tauryną, tłuszcze 

(zawiera EPA i DHA z oleju rybiego, 20% MCT): olej rzepakowy, MCT, olej rybi (EPA, 

DHA)(4,4g/100ml), węglowodany: maltodekstryny (12,1g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l? 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
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Pytanie 35 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 8 diety Fresubin Energy 

Drink 200ml o różnych smakach - dieta wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca 

białko mleka(kazeina, serwatka) (5,6g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy) 

(5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstyny, cukier trzcinowy)(18,8g/100ml) o osmolarności 405 

mosmol/l? 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 36 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 10 diety Fresubin Original o 

smaku waniliowym w butelce szklanej 500ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 

kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej 

rzepakowy, olej słonecznikowy)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny, sacharoza) 

(13,8g/100ml) o osmolarności 330 mosmol/l? 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 37 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 11 diety Fresubin Original w 

opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 

kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej 

rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), 

węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l? 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 38 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 12 diety Fresubin Energy, w 

opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), 

bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i serwatka)(5,6g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, 

olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), 

węglowodany(maltodekstryny) (18,8g/100ml) o osmolarności 330 mosmol/l? 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 39 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 13 diety Fresubin HP Energy, 

w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, 

wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i 

serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi 

EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(17,0g/100ml)o osmolarności 300 mosmol/l? 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 40 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 14 diety  Survimed OPD w 

opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 

kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania 

zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat 

serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafranowy, 

olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana 

skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 

mosmol/l? 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
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Pytanie 41 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 15 diety  Survimed OPD w 

opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 

kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania 

zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat 

serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafranowy, 

olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana 

skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 

mosmol/l? 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 42 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 21 zestawu do podaży diet w 

opakowaniach EasyBag metodą grawitacyjną Applix gravity set EasyBag? 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 43 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 22 zestawu do podaży diet w 

butelkach lub w opakowaniach EasyBag metodą grawitacyjną Applix gravity set Varioline? 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 44 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 25 i 26 zgłębnika 

poliuretanowego Freka CH/FR 8;120cm? 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 45 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 29 zgłębnika 

poliuretanowego Freka CH/FR 12;120cm? 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 46 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 12 pozycji 3,5-8,10-15,21,22,24,25,29, co 

pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie 

uzyskanie niższej cenowo oferty? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 47- dot. Pakietu 12 poz. 21 

Czy zamawiający w Pakiecie 12 poz. 21 ma na myśli Zestaw do worków Flocare  w wersji 

grawitacyjnej? 
Odpowiedz: TAK. 

Pytanie 48 – dot. Pakietu 12 poz.22 

Czy zamawiający w Pakiecie 12 poz. 22 ma na myśli Zestaw do butelek Flocare  w wersji 

grawitacyjnej? 

Odpowiedź: TAK. 

Pytanie 49- Dotyczy zapisów  w SIWZ – projekt umowy . 

Zamawiający w projekcie umowy załączonym do SIWZ zaproponował poniższy zapis  w par.12 ust.3: 

„ Strony nie przewidują możliwości podwyższania cen i wartości umowy, o których mowa w par.1 i 

par.3 także w przypadku podwyższenia stawek podatku VAT” 

Pragniemy zauważyć, że stawka podatku VAT jest niezależna od woli zarówno Zamawiającego jak i 

Wykonawcy – wprowadzana jest stosownymi aktami normatywnymi. 
W najbliższym czasie nastąpi prawdopodobnie podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z obecnych 8% na 
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23% Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 

2006/112/WE. Zgodnie z tą Dyrektywą na wyroby medycznie nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma 

miejsce w chwili obecnej. 

Wobec powyższego zwracamy się z następującymi pytaniami: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany 

stawek podatku  Vat, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownych w tym 

zakresie aktów prawnych i tym samym na wykreślenie zapisu umowy. 

Proponujemy zapis par 12 ust. 3  

„Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny 

podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia 

faktury VAT.  Strony zgodnie ustalają, ze ceny netto określone w formularzu cenowym nie 

ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.   
Powyższe pytanie wynika z faktu, iż w sytuacji kiedy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę stawki 

podatku VAT ( która może nie wystąpić w czasie realizacji umowy) oferent może zaproponować 

preferencyjne ceny na oferowane wyroby.. 

Natomiast w przypadku braku zgody na zmianę stawki podatku VAT, oferent musi zabezpieczyć 

swoje interesy poprzez zaoferowanie wyższych cen na oferowane wyroby ,co w konsekwencji 

realizacji podpisanej umowy przetargowej i nie wystąpienia zmiany stawki VAT w czasie jej trwania,  

naraża Zamawiającego na zdecydowanie wyższe, niepotrzebne koszty, jakie Szpital będzie musiał 

ponieść w zakresie realizacji  podpisanej umowy przetargowej.  

Tym samym zapis ten zabezpiecza interes Stron z uwagi na to, że w przypadku obniżenia stawki VAT  

ceny brutto ulegną obniżeniu. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w  §12 ust. 3 (załącznik nr 2 do SIWZ projekt 

umowy) W związku z powyższym Zamawiający proponuje zapis: „Strony przewidują możliwości 

zmiany cen i wartości umowy, o których mowa w §1 i §3, tylko w przypadku zmiany stawek podatku 

VAT. Strony zgodnie ustalają, ze ceny netto określone w formularzu cenowym nie ulegną zmianie 

przez cały okres obowiązywania umowy” 

Pytanie 50 - Dotyczy pakietu nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie immunoglobuliny 2g 20ml po odpowiednim 

przeliczeniu ilości tj. 30 op.? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 51-  Dotyczy pakietu nr 4 

Czy z punktu widzenia zoptymalizowanych potrzeb Zamawiającego istotne jest aby preparat 

immunoglobuliny ludzkiej oferowany w pakiecie nr 4 był wolny od sacharozy? Stabilizator ten 

powszechnie uważany jest za generujący najwięcej działań niepożądanych, głównie                        na 

poziomie niewydolności nerek. Ponadto zarówno FDA jak i EMA zachęcają producentów                     

do stosowania innych stabilizatorów niż sacharoza jako bezpieczniejszych.  

Czy zatem Zamawiający wymaga aby oferowana w pakiecie nr 4 immunoglobulina ludzka była wolna 

od sacharozy? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby immunoglobulina ludzka była wolna od 

sacharozy. 

Pytanie 52 - Dotyczy pakietu nr 4 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania normalnej immunoglobuliny ludzkiej w formie roztworu do 

stosowania dożylnego, co jest formą nowocześniejszą i bardziej wygodną w stosunku do liofilizatu i 

preferowaną w większości ośrodków stosujących immunoglobuliny na świecie? Chcielibyśmy 

nadmienić, że do przygotowania roztworu, korzystając z proszku i rozpuszczalnika potrzeba więcej 

czasu, wzrasta ryzyko związane z potencjalnym popełnieniem błędu podczas przygotowania roztworu, 

a po zastosowaniu takiego produktu może wzrastać również ryzyko powikłań. 
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Odpowiedz: TAK.  

Pytanie 53 - Dotyczy pakietu nr 4 

W nawiązaniu do §5 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:  

Czy dla Zamawiającego Certyfikat Plazma Master File, który jest zbiorem wszystkich wymaganych 

danych naukowych na temat jakości i bezpieczeństwa ludzkiego osocza właściwego do leków, 

wyrobów medycznych i badanych produktów, które korzystają z ludzkiego osocza w ich produkcji, jest 

wystarczającym dokumentem potwierdzającym jakość i bezpieczeństwo osocza będącego substratem w 

produkcji oferowanego produktu, a zatem i samego produktu oferowanego pakiecie nr 4? Nadmieniam, 

iż Certyfikat ten wymagany jest na terenie całej Unii Europejskiej dla wszystkich producentów, którzy 

wytwarzają tego typu leki na bazie osocza ludzkiego. 
Odpowiedz: Pytanie nie dotyczy, ponieważ Zamawiający nie wymaga dostarczenia Certyfikatu Plazma Master 

File.  

Pytanie 54 - Dotyczy pakietu nr 4 

Liczne publikacje naukowe, jak i również raporty publikowane przez EMA wskazują jednoznacznie na 

ścisły związek pomiędzy stosowaniem w preparatach immunoglobulin stabilizatorów opartych na 

aminokwasach, lub pochodnych aminokwasów a wzrostem częstotliwości występowania działań 

niepożądanych o charakterze hemolizy. Zależność taka związana jest z niskim pH immunoglobulin 

stabilizowanych aminokwasami, lub ich pochodnymi. Na wystąpienie hemolizy po zastosowaniu wyżej 

opisanych immunoglobulin szczególnie narażeni są pacjenci z grupą krwi A, AB i B, a także pacjenci 

których wskazania  

do stosowania immunoglobulin wymagają dawki powyżej 1g/kg m.c.  

Czy w związku z powyższym zamawiający wymaga aby oferowana immunoglobulina  

nie posiadała w swoim składzie stabilizatora będącego aminokwasem, lub jego pochodną? 
Odpowiedz: NIE. 

Pytanie 55 - Dotyczy pakietu nr 4 

Czy oferowana immunoglobulina ma posiadać wysoką prędkość infuzji na poziomie co najmniej 

7ml/kg m.c./h? Czas podaży leku może zostać skrócony nawet dwukrotnie. Ma to znaczący wpływ na 

obniżenie poziomu kosztów szpitala na obsługę jednego pacjenta.  
Odpowiedz: NIE. 

 

 

 
Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie modyfikuje 

SIWZ w następującym zakresie:  

 

1) Pkt. 8.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi: 

w Pakiecie : dla pakietu 1 - 9 000,00 PLN, dla pakietu 2 - 1 000,00 PLN, dla pakietu 3 - 60,00 PLN, dla 

pakietu 4 – 300,00 PLN, dla pakietu 5 – 15 000,00 PLN, dla pakietu 6 - 1 000,00 PLN, dla pakietu 7- 

2 000,00 PLN, dla pakietu 8 - 400, 00 PLN, dla pakietu 9 - 100,00 PLN, dla pakietu 10 - 1 000,00 PLN, 

dla pakietu 11- 1 000,00 PLN, dla pakietu12 – 1 000,00 PLN. 

W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 

określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę 

wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie 

niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie 

zostało wniesione w wymaganej wysokości”. 

 

 

2) Pkt. 10.10 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność 

do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób: 
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a) nazwa i adres Wykonawcy, 

b) adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 

Strzelecka 2, 31 - 503 Kraków, z napisem: „Dostawa leków, szczepionek, preparatów i sprzętu do 

żywienia klinicznego drogą przewodu pokarmowego i immunoglobulin”, znak sprawy: DZP.272- 

8/13, nie otwierać przed 20.05.2013r., przed godziną 10.00” 

 

3) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Oferty winny być złożone w terminie do 20.05.2013r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 - 503 Kraków”. 

 

4) Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 20.05.2013r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sali 

Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie.” 

5) załącznika nr 1B do SIWZ w obszarze pakietu nr 1,2 oraz 12, który otrzymuje brzmienie jak w 

załączniku do niniejszego pisma (w zakresie pakietu nr 1 i 2 zmianie uległa ilość pozycji asortymentu- 

usunięcie pozycji wynikających z odpowiedzi na pytania, natomiast w pakiecie nr 12 dodano kolumnę 

„nr katalogowy”). 

 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część 

SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

� Wykonawcy, którzy zadali pytania 

� strona internetowa Zamawiającego 

� a/a 

Załączniki: 

� Zmieniony załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 1, 2 (usunięcie pozycji wynikających z odpowiedzi na 

pytania), oraz pakietu nr 12 (dodanie kolumny „nr katalogowy”). 

 

 
 

 


