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WYJAŚNIENIA 

DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI 

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. z 

2019 r. Dz. U. poz. 1843 ze zm.), przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w 

postępowaniu zapytań i wątpliwości Wykonawców. 

1) Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Nimbex 5 mg x 5 amp. w zadaniu nr 2, poz. 1 

posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu 

benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań? 

Odpowiedź. Tak, Zamawiający wymaga. 

2) Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Nimbex 5 mg x 5 amp. w zadaniu nr 2, poz. 1    

posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 

miesiące czy 18 miesięcy? 

Odpowiedź. Według uznania Wykonawcy. 

3)    Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Nimbex 5 mg x 5 amp. w zadaniu nr 2, poz. 1 

posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w 

temperaturze:  

•    5 do 25 °C czy też 

•    2-8°C oraz 25°C? 

Odpowiedź.    5 do 25 °C. 

4)    Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Nimbex 5 mg x 5 amp. w zadaniu nr 2, poz. 1 

posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: do stężeń 0,1 do 

2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga stężenia 0,1 do 2,0 mg/ml. 

5)     Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Nimbex 10 mg x 5 amp. w zadaniu nr 2, poz. 2 

posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu 

benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga. 



6) Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Nimbex 10 mg x 5 amp. w zadaniu nr 2, poz. 2 

posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 

miesiące czy 18 miesięcy? 

Odpowiedź. Według uznania Wykonawcy. 

7) Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Nimbex 10 mg x 5 amp. w zadaniu nr 2, poz. 2 

posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w 

temperaturze:  

•    5 do 25 °C czy też 

•    2-8°C oraz 25°C? 

Odpowiedź. 5 do 25 °C 

8) Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Nimbex 10 mg x 5 amp. w zadaniu nr 2, poz. 2 

posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: do stężeń 0,1 do 

2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml?  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga stężenia 0,1 do 2,0 mg/ml. 

9) Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Tracrium 25 mg x 5 amp, w zadaniu nr 4, poz. 2, 

posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie 

produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga 

10) Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Tracrium 50 mg x 5 amp. w zadaniu nr 4, poz. 1 

posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie 

produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga  

11) Dotyczy załącznik nr 5 formularz cenowy zadanie nr 1 pozycja 1: Z uwagi na trwałą zmianę 

wielkości opakowania wprowadzoną przez producenta prosimy Zamawiającego o zgodę na 

zaoferowanie 4% cytrynianu sodu (136 mmol/l) w workach o objętości 1500 ml z 

jednoczesnym przeliczeniem ogólnie zapotrzebowanej ilości roztworu (500 l) na 

proponowaną objętość roztworu w worku, czyli 334 sztuki po 1,5 l. Pozostałe parametry bez 

zmian. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

12) Dotyczy SIWZ rozdział XIII p.1.1.2/  , załącznik nr 1 formularz ofertowy oraz załącznik nr 

2 umowa – projekt § 3 p.2: W celu uniknięcia nieporozumień prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie, że w przypadku parametru „termin dostawy” miał na myśli ilość 

oferowanych dni roboczych. Zwracamy uwagę, że brak precyzyjnego określenia może 

wymusić niemożliwą do zrealizowania dostawę w dni ustawowo wolne od pracy a przez to 

narazić wykonawcę na niesłuszne naliczenie kary umownej. 

Odpowiedź. Zamawiający miał na myśli dni robocze. 

 


