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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.01.2016r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie 
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę produktów leczniczych, płynów 
infuzyjnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 
 
Treść pytań jest następująca: 
 1) Dotyczy Pakiet 2 poz.172. Prosimy o doprecyzowanie jakiego opakowania wymaga Zamawiający w pozycji 172 125g czy 1000 g? 
 Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga opakowania 125g.  2) Dotyczy pakietu 5 poz. 10, 14, 15, 16, 17. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. 

pozycji i utworzenie pakietu 5 A, co umożliwi składanie ofert nie tylko dostawcom 
hurtowym, ale również producentom leków i skłania do konkurencyjność oferty. W poz. 
14, 15 producent zapewnia dostarczenie oryginalnego leku opartego na emulsji MCT w 
technologii LIPURO. 

 Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.   3) Dotyczy pakietu 8 poz. 17, 18. Preparaty ww. pozycjach występuje na rynku polskim 
także w opakowaniu tzw. .„RTU” gotowej do użycia, tj. flakon z podwójnymi portami 
niewymagającym dezynfekcji przy pierwszym użyciu. Zwracamy się z pytaniem czy 
Zamawiający wymaga postaci opakowania, RTU, co podnosi stopień bezpieczeństwa 
infuzji i jest zgodne z zaleceniami EAHP (Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów 
Szpitalnych)? 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie „RTU”.  
4) Dotyczy pakietu 11 poz. 11. Ze względu na różnie rodzaje opakowań o różnym stopniu 

bezpieczeństwa infuzji prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga ww. 
pozycji gotowego roztworu do infuzji w postać flakonu z podwójnymi portami 
niewymagającym dezynfekcji przy pierwszym użyciu i zapewniającymi szczelne 
połączenie zestawu do przetoczeń z każdym z portów?  

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie z dwoma portami.  
5) Dotyczy pakietu 11 poz. 11. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i 

utworzenie pakietu 11 A, co umożliwi składanie ofert nie tylko dostawcom hurtowym, 
ale również producentom leków i skłania do konkurencyjność oferty.  



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  6) Dotyczy pakietu 12 poz. 1 i 2. Wymienione pozycje pakietu 12 występują w postaci 
tzw.„RTU” (gotowej do użycia) tj. roztworu gotowego do użycia bez konieczności 
rozpuszczania leku. lek przygotowany w butelce stojącej z podwójnymi portami 
niewymagającym dezynfekcji przy pierwszym użyciu. Zwracamy się z pytaniem czy 
Zamawiający wymaga postaci opakowania RTU, co podnosi stopień bezpieczeństwa 
infuzji i jest zgodne z zaleceniami EAHP (Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów 
Szpitalnych) oraz wpływa na obniżenie kosztów przygotowania leku? 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie „RTU”.  
7) Dotyczy pakietu 23 poz. 1,3,7,10,11,12,19,21,22,23,24,25,27,29,30,31,38,43,44. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie pakietu 23 A, co 

umożliwi składanie ofert nie tylko dostawcom hurtowym, ale również producentom 
leków i skłania do konkurencyjność oferty. Dostawy będą realizowane bezpośrednio do 
apteki szpitalnej przez producenta.  

  Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  
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