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wg rozdzielnika 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: SMZ.272-20/12 

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa leków, antybiotyków, płynów infuzyjnych i szczepionek ". 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

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 pytania:  

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w poz. 81 oraz 82 Teicoplanin inj. 200 mg + rozp. X 1 amp oraz 

Teicoplanin inj. 400 mg + rozp. x 1 amp wyraża zgodę na wydzielenie do innego pakietu. Pozytywna 

odpowiedz spowoduj zwiększenie konkurencyjności cenowej, dzięki czemu Zamawiający uzyska 

korzystniejszą cenę za przedmiot zamówienia.  

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający ma obawę, iż nikt nie złoży oferty do pakietu 

zawierającego 2 pozycje.  

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z: 

-  pakietu nr 6 pozycji nr 6, 7, 15, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 31, 39, 42, 50, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 70, 75, 76, 

77, 78, 79, 80, 81, 82, 87 

i utworzenie nowego pakietu dla wydzielonych pozycji, jednocześnie ustalając wysokość wadium dla nowo 

utworzonego pakietu? 

Wyłączenie ww pozycji umożliwi przystąpienie do w/w postępowania większej ilości wykonawców, co daje 

możliwość uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty cenowej. 

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet ten stanowi grupę antybiotyków i Zamawiający ma obawę, 

iż nikt nie złoży oferty do pakietu zawierającego powyższe pozycje.  

 

Pytanie 3 

Pakiet 5, poz. 1 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 szczepionki przeciwko meningokokom grupy C, 

sprzężonej z toksoidem tężcowym oraz wyłączenie tejże pozycji do oddzielnego pakietu? 

Wyrażenie zgody na powyższe zapytanie pozwoli na udział w przetargu większej liczbie oferentów i umożliwi 

Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych cenowo ofert. 

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów §5 ust. 1, 2 i wprowadzi jako obowiązujące kary umowne liczone w ust. 1) od 

wartości brutto  przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie  oraz w ust. 2) liczone od wartości 

niewykonanej części umowy. 

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w zakresie §5 ust. 2. Natomiast propozycja 

zmiany dotycząca  §5 ust. 1 nie zostanie uwzględniona bowiem zawiera stosowne zapisy. W związku z 

powyższym §5 ust. 2 umowy otrzymują brzmienie: 

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej części 

umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

jak też w przypadku rozwiązania umowy w trybie §10 ust. 2.” 
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Pytanie 5 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy 

zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie 

obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ? 

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 14 opakowania KabiPac? 

Opakowanie KabiPac to butelka wolnostojąca, posiadająca dwa oddzielne korki poliizoprenowe, z 

oznakowanym zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie użytkowania. Większy służy do przyłączenia 

zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie 

wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania w stosunku do innych 

opakowań. Po usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma 

niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia, jeśli w opakowaniu był 

lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez personel.  

Dzięki zastosowaniu polietylenu klasy medycznej i płaskiemu kształtowi butelka samoistnie opróżnia się w 

trakcie infuzji bez potrzeby dodatkowego napowietrzania. Opakowanie nie wchodzi w reakcje z dodawanymi 

do płynów lekami.  

Asortyment płynów infuzyjnych w opakowaniach KabiPac jest największą ofertą pod względem pojemności 

(100ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml) i różnorodności płynów w bezpiecznych opakowaniach, co umożliwia 

wdrożenie wymaganej terapii płynowej kompleksowo w bezpiecznych opakowaniach. 

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 1-11 opakowań KabiPac? 

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 11 wymaga preparatu Hydroksyetyloskrobia 6%, który może być 

stosowany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby? 

Odpowiedz. Nie koniecznie.  

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 12 sterylnego przyrządu Ekstra Spike 

Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry 

kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej 

komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o 

dużej powierzchni, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku 

polskim?  

Skuteczność bakteriologiczna filtru odpowietrznika w modelach Extra Spike wynosi >99,9998% (skuteczność 

bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sec, 96% RH. 20 °C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona przy 

wykorzystaniu Bacillus subtilis var niger spores). 

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycja 27 produktu równoważnego w formie 

roztworu gotowego do podaży Ciprofloxacin Kabi 100mg rozpuszczony w 50ml 0,9%NaCl? 

Zastosowanie cyprofloksacyny w postaci roztworu gotowego do podaży podnosi bezpieczeństwo terapii i 

stanowi oszczędność dla szpitala, ponieważ nie wymaga użycia dodatkowego sprzętu i płynów infuzyjnych 

koniecznych do przygotowania leku w przypadku cyprofloksacyny w postaci koncentratu w ampułkach i 

fiolkach. 

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody. Ze względu na specyfikę Szpitala Zamawiający wymaga ampułki.  
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Pytanie 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycja 28 produktu równoważnego w formie 

roztworu gotowego do podaży Ciprofloxacin Kabi 200mg rozpuszczony w 100ml 0,9%NaCl? 

Zastosowanie cyprofloksacyny w postaci roztworu gotowego do podaży podnosi bezpieczeństwo terapii i 

stanowi oszczędność dla szpitala, ponieważ nie wymaga użycia dodatkowego sprzętu i płynów infuzyjnych 

koniecznych do przygotowania leku w przypadku cyprofloksacyny w postaci koncentratu w ampułkach i 

fiolkach. 

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody. Ze względu na specyfikę Szpitala Zamawiający wymaga ampułki.  

 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający dopuszcza przeliczenia ilości opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku 

opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a 

także, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod 

względem ekonomicznym. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę 

czy do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami matematycznymi)?  

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie ilości opakowań do pełnego opakowania w górę. 

 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i 

odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek (w tym kapsułek twardych, elastycznych, 

miękkich) i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek (w tym 

twardych, elastycznych, miękkich) zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i 

odwrotnie. Ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ? 

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. Ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ? 

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w poz. 40 colistin inj. 1 000 000 x 20 amp. w rubryce jedn. miary miał na 

myśli wycenę opakowań – 60 ? 

Odpowiedz. Zamawiający potwierdza, ze miał na myśli 60 opakowań.  

 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w poz. 57 oraz 58 netromycin 50 mg/2ml x 1 amp oraz netromycin 200 mg/2 

ml x 1 amp. wyraża zgodę na wykreślenie ze względu na zakończoną produkcję, wyrejestrowanie oraz brak 

stosownego zamiennika ? 

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i 

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

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawca, który zadał pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

 

 


