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Sejny, 27.09.2022 r.  

 

Strona internetowa Zamawiającego  

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
 
 

Znak postępowania: 12/ZP/2022 

Dotyczy:  Zakup i dostawy przez okres 12 miesięcy leków oraz materiałów jednorazowego 

użytku na potrzeby SP ZOZ w Sejnach z podziałem na 19 zadań. 

 

Wyjaśnienia 

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach na podst. art. 285 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) poniżej 

udziela odpowiedzi oraz wyjaśnień na zapytania Wykonawców. 

 

W zadaniu nr 1 poz. 282. Gensulin  M 30 (30/70) inj. 100j.m/ml 5 wkł. 3ml, w kolumnie „Ilość” 

Zamawiający wymaga 2 opakowań. 

Lp. Nazwa leku 

Jednostka 

opakowania 

Nazwa 

handlowa Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT w 

% 

Wartość brutto 

282. 

Gensulin  M 30 (30/70) inj. 

100j.m/ml 5 wkł. 3ml op.   2   
      

 

 

W zadaniu nr 12. Leki, Zamawiający podaje wymagane ilości. 
 

L

p.  

Nazwa  Dawka Postać Wielkość 

opakowani

a 

Ilość Cena 

jedn. 

netto 

Wart

ość 

netto 

V

A

T  

% 

Wartość 

brutto 

Producen

t i numer 

katalogo

wy 

1. Dexamethason  4mg/ml amp. 10 amp. 400      

2. Dexamethason  8mg/2ml amp. 10 amp. 100      

3.  Levofloxacin  5mg/ml roztwór do 

wstrzykiwań

, flakon 100 

ml 

1szt 1000      

4. Tramadol 50mg/ml ampułki 5 amp.1ml 35      

5. Tramadol  100mg/2m

l 

ampułki 5 amp.2ml 300      

6. Amiodaronum 150mg / 

3ml 

amp. 5 amp. a 3 

ml 

50      

7. Dexamethason  4mg tabl.  20 tabl. 2      
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8. Gentamicinum  40 mg/ml  roztwór do 

wstrzykiwań 

i infuzji 

10 amp. a 

2ml 

50      

9. Levofloxacin  500 mg tabl. 10 tabl. 10      

10 Tramadolum 

+Paracetamol

um  

37,5mg + 

325 mg 

tabl. powl. 60 tabl.  10      

      

 

 

Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i 

słownie):…………………………………………………………………………………………… 

Wartość netto zamówienia (cyfrowo i słownie): 

………………………………………………………………………………………………….. 

Podatek VAT (cyfrowo i słownie): 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy                                                                                                                                                                                       

 

 

I. Dotyczy pakietów  

Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – 

tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub 

ampułko-strzykawki i odwrotnie?  

Odpowiedź. Proszę sprecyzować pytanie do konkretnego przypadku. 

Pytanie 2 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, 

ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość 

opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, 

czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Odpowiedź. Tak. 

Pytanie 3 - Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość  opakowań 

handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk 

(tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy 

wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza 

pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość 

opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Odpowiedź. Podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 

Pytanie 4 – Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku 

zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie 

ostatniej ceny i informacji pod pakietem?  

Odpowiedź. Wycenić z ostatnią ceną i informacją pod pakietem. 

Pytanie 5 – Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ kilogram 

(Zgodnie z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż 

dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub 

mg? 

Odpowiedź.  Tak. 

Pytanie 6  

Czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto 

z dokładnością do 4 miejsc po przecinku? 

Odpowiedź. Z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

Pytanie 7 – Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe 

zezwolenie MZ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne. 

Odpowiedź.  Tak. 
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II. Zadanie nr 4. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych niż przedstawiono 

w SWZ wielkościach opakowań, z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej 

ilości:  

Pozycja 1,8 – proponujemy opakowanie 108 tabl. zamiast 90 tabl.  

Pozycja 2 – proponujemy opakowanie 90 tabl. zamiast 60 tabl.  

Pozycja 6,7 – proponujemy opakowanie 90 tabl. – nie określono sposobu konfekcjonowania.  

Jak należałoby dokonać przeliczenia: pozostawiając 2 miejsca po przecinku czy też 

zaokrąglając w górę/ dół do pełnego opakowania.  

Odpowiedź. Tak. 

 

III.    

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o 

przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek? 
Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Kapsułka zawiera mieszaninę 

jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie 

chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i 

stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. 

Chroni to przed osiąganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i 

zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy. Lek Kaldyum może być podany 

pacjentom karmionym przez zgłębnik ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i 

wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez zgłębnik żołądkowy lub 

jelitowy. Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ 

zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem […]. 

Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań 

niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy. 

Odpowiedź. Tak 

 

 

IV. 

 

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 3, 4: 

1. W  przypadku  odstąpienia  Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  wysokości  5% 

wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust.  

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. 
3.  W  przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy dłuższej niż 2 dni,  Wykonawca  

zapłaci karę umowną  w  wysokości  0,1%  wartości brutto opóźnionego w dostawie 

przedmiotu  umowy,  za  każdy  dzień  zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości 

brutto opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. 
4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 4 ust.  

Umowy,  Wykonawca  zapłaci karę umowną  w  wysokości  0,1%  wartości  brutto 

reklamowanego przedmiotu  umowy, o którym mowa w §5 ust.1  za  każdy dzień  

zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu 

umowy. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. 

2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na 

wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not 

obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany 
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przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail 

Wykonawcy? 

Odpowiedź. Tak. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 6 ust. 7 poprzez zamianę  słów 

„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. 
 

V.  

Produkt generyczny o nazwie „Meprelon” dostępny jest w 4 dawkach iniekcyjnych: 16mg, 

32mg, 250mg, 1000mg (dawka 1000mg jest refundowana od 2012 roku i stanowi podstawę 

limitu w grupie) oraz w trzech formach tabletkowych: 4mg, 8mg i 16mg (wszystkie tabletki są 

refundowane od 2012 roku i stanowią podstawę limitu w grupie). 

1. Czy Zamawiający biorąc pod uwagę powyższe, w pakiecie lekowym nr 1 poz.  497  

dopuści złożenie oferty na methyloprednisolon - Meprelon 1000mg/10ml  x 1 

fiolka? 

Odpowiedź. Tak 

2. Czy Zamawiający w pakiecie lekowym nr 1 poz.  496  dopuści  methyloprednisolon  

Meprelon 250mg/5ml   i wyrazi zgodę na przeliczenie ilości zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź. Nie 

 

 Proszę, aby Zamawiający udzielając odpowiedzi na powyższe pytania 

wziął pod uwagę orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) nakazujące tak formułować 

zasady „równoważności” aby nie były one jedynie fikcją:  

 

[…] Produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem 

referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu 

referencyjnego cechy i parametry. […]  Wyrok z dnia 26 stycznia 2010 r. KIO/UZP 1710/09. 

 

[…] Zamawiający, dopuszczając równoważność produktów, winien sprecyzować zakres 

minimalnych parametrów, w oparciu, o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych 

w SIWZ. Wymogi co do parametrów, w oparciu, o które dokona oceny spełnienia wymagań 

określonych w SIWZ. Wymogi co do równoważności produktów winny być podane w sposób 

przejrzysty i jasny, tak, aby z jednej strony zamawiający mógł w sposób jednoznaczny 

przesądzić kwestię równoważności zaoferowanych produktów, z drugiej zaś strony, aby 

wykonawcy przystępujący do udziału w postępowaniu przetargowym mieli jasność co do 

oczekiwań zamawiającego w zakresie właściwości istotnych cech charakteryzujących 

przedmiot zamówienia. […] - Wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r. KIO 1414/20. 

 

[…] Precyzyjne określenie granic równoważności (dopuszczalnych wartości odstępstw od 

parametrów produktu wzorcowego) ma istotny wpływ na sporządzenie oferty przez wykonawcę, 

który zobowiązany jest wykazać, że oferowane rozwiązanie mieszczą się we wskazanych 

widełkach równoważności, a nie udowadniać równoważności w ogólnym, niesprecyzowanym 

zakresie. Przyjęcie takiej koncepcji nie zabezpieczałoby niczyjego interesu - zamawiający 

mógłby bowiem zachować się arbitralnie, wypaczając istotę postępowania o udzielenie 

zamówienia, którą jest wybór najkorzystniejszej oferty realizującej jego potrzeby, a wykonawca 

mógłby próbować sam ustalić sobie co w jego ocenie jest, a co nie jest równoważne i przez 

pryzmat jakich parametrów chciałby to wykazywać. Brak jednoznacznego uszczegółowienia co 

zamawiający rozumie przez "typ towaru o nie gorszych normach, parametrach i standardach 

techniczno-jakościowych i funkcjonalnych", przy wymaganiu od wykonawcy "wykazania w 

złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 

zamawiającego", powoduje, że złożenie oferty równoważnej nie ma w postępowaniu charakteru 

rzeczywistego, lecz pozorny. W istocie bowiem ani zamawiający, ani wykonawca, nie wiedzą 

co kryje się pod tym pojemnym i nader ogólnym sformułowaniem, i brak jest jakichkolwiek 
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obiektywnych kryteriów pozwalających na weryfikację, czy oferowany produkt w istocie jest, 

czy nie jest równoważny. […] Wyrok z dnia 8 listopada 2019 r. KIO 2125/19. 

 

VI.  

1. Do §4 ust. 1 wzoru umowy: Prosimy o dopisanie do §4 ust. 1 wzoru 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 wyraża zgodę. 

2. Do §6 ust. 3 oraz ust. 4 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu 

obliczania kary umownej zastrzeżonej w §6 ust. 3 oraz ust. 4 w taki sposób, aby wynosiła ona 

0,1% wartości NIEDOSTARCZONEGO W TERMINIE asortymentu za każdy dzień zwłoki? 

Odpowiedź. Zgodnie z SWZ. 

3. Do §6 ust. 5 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów: „, pod warunkiem, że potrącana kara 

umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny, a możliwość dokonania potrącenia 

wynikała będzie z aktualnych oraz powszechnie obowiązujących norm prawnych.” 

Odpowiedź. Zgodnie z SWZ. 

4. Do §6 ust. 8 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z art. 552 k.c.: "... z 

wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru 

Kupującemu.” 

Odpowiedź. Zgodnie z SWZ. 

5. Do §9 ust. 3 pkt 2) wzoru umowy: Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania 

produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia 

zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą 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? 

Odpowiedź. Zgodnie z SWZ. 

VII. 

 

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 20 - Czy ze względu na zakończenie produkcji Intralipidu 20% 

Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 poz. 20 emulsję tłuszczową SMOFLipid 20% 500 ml? 

Odpowiedź. Tak. 

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 33 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 

nr 2 poz. 33 płynu wielkoelektrolitowego Optilyte 1000 ml w opakowaniu typu KabiPac 

wykonanego z polietylenu? 

Odpowiedź. Tak. 

Dotyczy Pakietu 3 poz. 72 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu leczniczego 

w postaci farmaceutycznej „roztwór do infuzji”, do podania w postaci powolnej infuzji 

dożylnej, które jest jedynym bezpiecznym sposobem podania metronidazolu dożylnego 
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zarówno u dorosłych i dzieci zgodnie z wytycznymi podawania tego antybiotyku, oraz która 

jako jedyna jest zgodna z innymi zarejestrowanymi w procedurach unijnych postaciami 

farmaceutycznymi metronidazolu do podania dożylnego? 

Odpowiedź. Zgodnie z SIWZ. 

 

VIII. 

1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 13 Actim prom x 20 szt – czy Zamawiający miał na myśli Actim 

testy diagnostyczne x 20 szt? Ew prosimy o doprecyzowanie co należy wycenić? 

Odpowiedź. Tak. 

2. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 18. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 

mcg+6mcg/dawkę),aer.inhal., 180 dawek? 

Odpowiedź. Tak. 

3. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 25 Alendronic tabl.- czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 

leku w postaci tabletki powlekanej ? 

Odpowiedź. Tak. 

4. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 32 Alugen 10 mg – czy Zamawiający miał  na myśli tabletki o 

przedłużonym działaniu ?  

Odpowiedź. Tak. 

5. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 33. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu 

Budiair,200mcg/d, aer.,wziewny,200 dawek+ kom.inh.? 

Odpowiedź. Tak.  

6. Dotyczy pakietu nr 1 poz.34,35 Amantydyna tabl.  – czy  Zamawiający wyrazi zgodę na 

wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ? 

Odpowiedź. Tak. 

7. Dotyczy pakietu nr 1 poz.45,47,56,64,65 – czy  Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 

leku w postaci tabletki powlekanej ? 

Odpowiedź. Tak. 

8. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 62 Asamax tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

wycenę leku w postaci tabletki dojelitowej ? 

Odpowiedź. Tak. 

9. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 67,68 Atorvasterol tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ? 

Odpowiedź. Tak. 

10. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 75 Azitromycyna tabl.- czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ? 

Odpowiedź. Tak. 

11. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 76 Bactilac tabl. - czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

wycenę leku w postaci kapsułki ? 

Odpowiedź. Tak. 

12. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 95,96,97 Bisoprolol tabl. - czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ? 

Odpowiedź. Tak. 
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13. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 100,117,118,130,154 tabl. - czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ? 

Odpowiedź. Tak. 

14. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 109. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 

dostępnego preparatu Calcium Gluconate Hameln,95mg/ml; 10ml,roztw.do 

wstrz,10amp? 

Odpowiedź. Tak. 

15. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 125. Czy Zamawiający dopuści  wycenę preparatu 

Makrogol  74 g  x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym 

przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w 

rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna 

dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. 

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie  uzasadnienia 

merytorycznego. 

Odpowiedź. Nie. 

16. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 133,134, Clotanxen tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na wycenę leku równoważnego w postaci kapsułki ? 

Odpowiedź. Tak. 

17. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 146. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu 

Diafer, 50 mg Fe(III)/ml; 2 ml, roztw.do wstrz., 25 amp. 

Odpowiedź. Tak. 

18. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 150 Cyclonamina tabl.  – czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na wycenę leku w postaci kapsułki ? 

Odpowiedź. Tak. 

19. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 177. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. 

Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów. 

Odpowiedź. Proszę wycenić z ostatnią ceną i z informacją pod pakietem. 

20. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 178 Donepezil tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ? 

Odpowiedź. Tak. 

21. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 182 Doxycyclinum tabl.  – czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na wycenę leku w postaci kapsułki ? 

Odpowiedź. Tak. 

22. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 183 Doxycyklinum fiolki – czy Zamawiający dopuści do 

wyceny lek w postaci amp. 

Odpowiedź. Tak. 

23. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 189 Ebrantil – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 

leku równoważnego   Tachyben,  25 mg/5 ml, roztw.d/wstrzyk., 5 amp. 

Odpowiedź. Tak. 

24. Dotyczy pakietu nr 1 poz.186,187,188,191,192, 204,205,206,220 – czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ? 

Odpowiedź. Tak. 

25. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 207,209 Esomeprazol kaps. – czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na wycenę leku w postaci kapsułki dojelitowej ? 
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Odpowiedź. Tak. 

26. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 210. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie 

preparatu równoważnego Simeticonum 0,04g opakowanie 100 kps., posiadające 

takie same właściwości  i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x 100 tbl.? 

Odpowiedź. Tak. 

27. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 218 Euvax – czy Zamawiający miał na myśli dawkę 20 

mcg/1 ml? 

Odpowiedź. Tak. 

28. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 227 Finasteride tabl. -  czy Zamawiający dopuści do 

wyceny lek w postaci tabletki powlekanej ? 

Odpowiedź. Tak. 

29. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 236 Formalina 40% - czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

wycenę Formaliny 37% ? 

Odpowiedź. Tak. 

30. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 237. (1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 

74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest 

rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu 

Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta 

cenowa jest korzystna dla zamawiającego? (2.) Czy zamawiający wymaga preparatu 

Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym 

zgodnym z SIWZ? 

Odpowiedź. Wymaga. 

31. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 241. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie 

handlowej Uman Big 180j.m./ml. 

Odpowiedź. Zgodnie z SWZ. 

32. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 243. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie 

handlowej Uman Big 180j.m./ml. 

Odpowiedź. Zgodnie z SWZ. 

33. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 248 Gentiapin tabl.-  czy Zamawiający dopuści do wyceny lek 

równoważny w postaci tabletki powlekanej ? 

Odpowiedź. Tak. 

34. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 255,256 Gopten tabl. – czy Zamawiający dopuści do wycenę lek 

w postaci kapsułki ? 

Odpowiedź. Tak. 

35. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 259 Groprinosin syrop 100 ml- lek występuje tylko w op. 150 

ml, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 2 op. x 150 ml 

Odpowiedź. Tak. 

36. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 265 – czy Zamawiający miał na myśli Hascosept Forte aerozol 

30 ml? 

Odpowiedź. Tak. 

37. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 276,375 Nasivin soft krople – czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na wycenę leku w postaci aerozolu do nosa ? 

Odpowiedź. Tak. 
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38. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 278 Natr. chloratum subs. 250 g – czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na wycenę 10 op. x 100 g ? 

Odpowiedź. Tak. 

39. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 275 Hydroxyzinum 1,6mg/g 250 g – czy ze względu na 

zakończenie produkcji Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w dawce 10mg/5ml. 

250 g? 

Odpowiedź. Tak. 

40. Dotyczy pakietu nr 1 poz.280 Ibuprofen tabl.  powlekane – czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na wycenę leku w postaci kapsułki ? 

Odpowiedź. Tak. 

41. Dotyczy pakietu nr 1 poz.280,300,312,313 315,316,317,318,319,330,345,387,388-czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej? 

Odpowiedź. Tak 

42. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 294. Na rynku farmaceutycznym  preparaty zawierające 

„Ketokonazol 200 mg” mają różne wskazania do stosowania. W związku z tym bardzo 

proszę o określenie, które wskazania wymaga Zamawiający:•          właściwości 

przeciwgrzybiczne ; działanie obejmuje dermatofity, drożdżaki; preparat  przeznaczony do 

stosowania ogólnoustrojowego  (obecnie nie dostępny  w op.x10 lub x 20) czy też 

•          wskazania do stosowania w leczeniu endogennego zespołu Cushinga u dorosłych 

oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat. ( dostępny w op. * 60 tab.)    

Odpowiedź. Wskazania do stosowania w leczeniu endogennego zespołu Cushinga u 

dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat. ( dostępny w op. * 60 tab.)     

43. Dotyczy pakietu nr 1 poz. Klimicin kaps – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku 

w postaci tabletki powlekanej ? 

Odpowiedź. Tak. 

44. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 304. 305 - Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu 

równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku 

żołądkowego? 

Odpowiedź. Tak. 

45. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 326,327 Lotafen draż- czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

wycenę leku równoważnego w postaci tabletki ? 

Odpowiedź. Tak. 

46. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 328 Loratadyna tabl.- czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 

leku w postaci kapsułki ? 

Odpowiedź. Tak. 

47. Dotyczy pakietu nr 1 poz.336 Macmiror Complex – czy Zamawiający  oczekuje wyceny 

Macmiror Complex x 12 tabletek – 2 op.  

Odpowiedź. Tak. 

48. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 342 Magnez B6 ( 50 mg jonów) – czy Zamawiający dopuści do 

wyceny produkt leczniczy Magne B6 zawierający 48 jonów magnezu i 5 mg pirydoxyny ? 

Odpowiedź. Nie. 

49. Dotyczy pakietu nr 1 poz.346 Metamizol 1g/2,5 ml – czy Zamawiający miał na myśli lek 

w dawce 1g/2 ml ? 

Odpowiedź. Tak. 
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50. Dotyczy pakietu nr 1 poz.358,359,360 Mirtazapina tabl.- czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na wycenę leku w postaci tabletki ulegającej rozpadowi w jamie ustnej ? 

Odpowiedź. Tak. 

51. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 375 Nasivin Soft krople do nosa – czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na wycenę leku w postaci aerozolu do nosa ?  

Odpowiedź. Tak. 

52. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 399,400 Nutramigen 1 , Nutramigen 2 – producent zmienił 

nazwę mleka Nutramigen LGG Complete w op. x 400 g ; prosimy o informacje jak 

prawidłowo przeliczyć wymaganą ilość , czy do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych 

op. w górę czy wycenić 5 op. zgodnie ze specyfikacją ? 

Odpowiedź. Do pełnych opakowań w górę. 

53. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 404 Nystatyna tab. doustne – czy Zamawiający miał na myśli 

tabletki dojelitowe ? 

Odpowiedź. Tak. 

54. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 413  - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci 

kapsułki dojelitowej ? 

Odpowiedź. Tak. 

55. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 425,426 – czy Zamawiający dopuści do wyceny lek w postaci 

tabletki dojelitowej ? 

Odpowiedź. Tak. 

56. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 432. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 

wyceny Parafiny zarejestrowanej jako produkt leczniczy czy jako surowiec 

farmaceutyczny? 

Odpowiedź. Produkt leczniczy. 

57. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 450. W związku z problemami z dostępnością prosimy o 

wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu. 

Odpowiedź. Wykreślamy. 

58. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 454,455,456, Pulmicort pojemniki – czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na wycenę leku równoważnego w postaci ampułek ? 

Odpowiedź. Tak.  

59. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 478. W związku z problemami z dostępnością prosimy o 

wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu. 

Odpowiedź. Wykreślamy. 

60. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 507. W związku ze zmianą rejestracji produktu przez producenta, 

czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Sudocrem Expert, zarejestrowanego jako 

wyrób medyczny ( stawka Vat 8%)?/ Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu 

równoważnego ZinoDr? 

Odpowiedź. Tak. Dopuści ZinoDR. 

61. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 507. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu 

równoważnego ZinoDr? 

Odpowiedź. Tak. 

62. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 508. W związku ze zmianą rejestracji produktu przez producenta, 

czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Sudocrem Expert, zarejestrowanego jako 

wyrób medyczny ( stawka Vat 8%)?/ Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu 
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równoważnego ZinoDr? 

Odpowiedź. Tak. Dopuści ZinoDr. 

63. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 508. - Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu 

równoważnego ZinoDr? 

Odpowiedź. Tak. 

64. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 511. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Silimax, 70 

mg, kaps.twarde, 36 szt. ? 

Odpowiedź. Tak. 

65. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 510 Sulpiryd kaps. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 

leku w postaci tabletki ? 

Odpowiedź. Tak. 

66. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 514 Tamsulosin – czy Zamawiający miał na myśli kapsułki o 

przedłużonym uwalnianiu ? 

Odpowiedź. Tak. 

67. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 516 Tazocin czy w związku z brakiem produkcji Zamawiający 

dopuści do wyceny lek Piperacillin/Tazobactam Kabi 4g+0.5g,prosz,inf,10f ? 

Odpowiedź. Tak. 

68. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 539 Trimetazydyna tabl.- czy Zamawiający miał na myśli 

tabletki o przedłużonym działaniu ? 

Odpowiedź. Tak. 

69. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 541. W związku z problemami z dostępnością prosimy o 

wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu. 

Odpowiedź. Wykreślamy. 

70. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 408,409,415,481,482,  483,491,492,513,528,555,570,571,572, 

573,574,576,582– czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki 

powlekanej ? 

Odpowiedź. Tak. 

71. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 577 Zenmen tabl.- czy Zamawiający oczekuje wyceny w postaci 

tabletki ulegającej rozpadowi w jamie ustnej czy w postaci tabletki powlekanej ? 

Odpowiedź. Tabletki powlekane. 

72. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą 

międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia 

występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powl.-tabl.; 

tabl.-kaps. tabl.-drażetki, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym 

uwalnianiu i odwrotnie)? 

Odpowiedź. Proszę sprecyzować pytanie do konkretnego przypadku. 

73. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą 

międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia 

występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; 

fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i 

odwrotnie? 

Odpowiedź. Proszę sprecyzować pytanie do konkretnego przypadku. 

74. Czy celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej Zamawiający wyrazi zgodę na 
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wycenę leków równoważnych ? 

Odpowiedź. Proszę sprecyzować pytanie do konkretnego przypadku. 

75. Prosimy o informację jak prawidłowo przeliczyć wymaganą ilość w przypadku 

zaoferowania leku w innej ilości szt. /ml /g w opakowaniu ? Czy przeliczyć ilość do dwóch 

miejsc po przecinku czy do pełnych op. w górę ? 

Odpowiedź. Do pełnych opakowań w górę. 

 

IX 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 1 poz. 6, 7 i 369 w 

przedmiotowym postępowaniu: 

1. Czy z uwagi na umieszczenie w Zadaniu 1 poz. 6, 7 i 369  nazw własnych suplementów 

diety, Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, 

liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem 

klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w 

łącznym stężeniu 2mld CFUProdukt konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek 

(prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia 

uzyskanego wyniku w górę). Zawartość żywych kultur bakterii probiotycznych w 

oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym  w NIL. 

Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczania w niewielkiej 

objętości śliny w celu sporządzenia zawiesiny. 

Odpowiedź. Tak. 

 

2. Czy z uwagi na umieszczenie w Zadaniu 1 poz. 6, 7 i 369  nazw własnych suplementów 

diety, Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, 

liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem 

klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? 

Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsułek (prosimy o możliwość 

przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczania w niewielkiej 

objętości śliny w celu sporządzenia zawiesiny. 

Odpowiedź. Tak. 

 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 1 poz. 519 i 520 w 

przedmiotowym postępowaniu: 

3. Czy w celu ujednolicenia oferty i systemu do monitorowania glikemii w Placówce 

Zamawiającego, Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych MultiSure GK, 

oprócz poz. 519, także w poz. 520 Zadania 1? 

Odpowiedź. Zgodnie z SIWZ. 

 

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 1, poz. 21 w 

przedmiotowym postępowaniu: 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zasypki ZinoDr.? 

Odpowiedź. Tak. 

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 1, poz. 269 w 

przedmiotowym postępowaniu: 
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1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o składzie 150mg L-asparaginianu L-

ornityny? 

Odpowiedź. Tak. 

 

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 1, poz. 285 w 

przedmiotowym postępowaniu: 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł SURMEDI 100 szt/op.? 

Odpowiedź. Tak. 

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 1, poz. 507 i 508 w 

przedmiotowym postępowaniu: 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o składzie: Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum 

Liquidum, Dicocoyl Pentaerythrityl Distearyl Citrate, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, 

Aluminum Stearates, Lanolin, Glycerin, Magnesium Sulfate, Paraffin, C10-C18 

Triglyceride, Stearic Acid, Cera Microcristallina, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene, Linalool, BHA? 

Odpowiedź. Tak. 

 

X. 

 

Pytanie 1: Czy Zamawiający w Części 3, poz. 13 (Bupivacainum hydrochloridum) wymaga 

zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie 

sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie 

podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który 

nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w 

czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach 

(Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and 

conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)  

Odpowiedź. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2: Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Atracurium besilate 25mg/2,5ml x 5 w 

zadaniu 1, poz. 70 i 71 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. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3: Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 2 mg/1 ml x 5 amp. A 2,5 

ml / 5 ML w zadaniu 1, poz. 126 i 127 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący 

(całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy?  

Odpowiedź. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 4: Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 2 mg/1 ml x 5 amp. A 2,5 / 

5 ml w zadaniu 1, poz. 126 i 127 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. Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 5: Czy Zamawiający wymaga w zakresie zadania nr 3, poz. nr 191 (Propofol) produktu 

zawierającego w swym składzie EDTA (środka bakteriostatycznego zmniejszającego 

namnażanie bakterii)? 

Odpowiedź. Zgodnie z SIWZ. 

 

XI. 

Pakiet nr 17, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej 

zawierający w jednym opakowaniu: 

- 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45o do regulacji 

siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z gładką gąbką na górnej powierzchni,  

- 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej 

saszetce z perforacją,  

- 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,  

- 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz 

rumianku; 

- Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i 

pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania; oferowany zestaw 

jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej oceną 

kliniczną skutecznością w redukcji VAP; poszczególne elementy zestawu służące do 

podłączenia do źródła ssania są zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy IIa, zgodnie z ich 

przeznaczeniem? 

Odpowiedź. Tak. 

 

Pakiet nr 17, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu oraz cewnik 

silikonowy pakowane osobno? 

Odpowiedź. Zgodnie z SWZ. 

 

Pakiet nr 17, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści cewnik do użytku przez 4 tygodnie?  

Odpowiedź. Zgodnie z SWZ. 

 

Pakiet nr 17, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu do stosowania 

do 7 dni potwierdzone oryginalnym katalogiem producenta?  

Odpowiedź. Zgodnie z SWZ. 

 

Pakiet nr 17, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu  

z samouszczelniającym się portem bezigłowym?  

Odpowiedź. Zgodnie z SWZ. 

 

Pakiet nr 17, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści strzykawkę z 10% wodnym roztworem 

gliceryny dołączoną osobno?  

Odpowiedź. Zgodnie z SWZ. 

 

Pakiet nr 17, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści cewnik do stosowania do 4 tygodni? 

Odpowiedź.  

 

Pakiet nr 17, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści balon 5-15ml? 

Odpowiedź. Zgodnie z SWZ. 
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Pakiet nr 17, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści myjki do toalety pacjenta  

o naturalnym pH,  hypoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 22 cm, w składzie: 

nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, 

witaminy E oraz dimetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, 

pomagającymi  utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniającym możliwość podgrzewania  

w kuchence mikrofalowej do 20 sekund przy mocy 700 W, opakowanie z kartą kontrolną oraz 

instrukcją użytkowania na opakowaniu, 12 myjek w opakowaniu foliowym, wyrób oferowany 

na 23% stawce VAT?  

Odpowiedź. Tak. 

 

Pakiet nr 17, pozycja nr 13 – Czy zamawiający dopuści serwetę ochronną na stół operacyjny, 

jednorazowa, wysokochłonna, nieprzemakalna, z możliwością udźwigu pacjenta o wadze do 

150 kg, złożona z trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, 

nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego wysoko chłonnego 

rdzenia chłonnego, wzdłuż podkładu, o wymiarach 100 cm x  220cm ( +/- 2cm), warstwa 

zewnętrzna zarówno od strony pacjenta jak i od strony stołu operacyjnego wykonana z 

włókniny oddychającej, chłonność całkowita min. 4500ml, warstwa chłonna (rdzeń wysoko 

chłonny) o wymiarze całkowitym 50cm x 180cm (+/- 2cm) zawiera substancję pochłaniającą i 

wiążącą płyny, warstwa chłonna pikowana, dzięki czemu podkład nie marszczy się pod 

pacjentem, nadając się do długotrwałych zabiegów operacyjnych, bielona bez użycia chloru, 

wszystkie warstwy wolne od ftalanów, warstwa spodnia pełnobarierowa? 

Odpowiedź. Zgodnie z SWZ. 

 

Pakiet nr 17, pozycja nr 14 – Czy zamawiający dopuści sondę przełykową Sengstakena dla 

dorosłych wykonaną z medycznego PCV, trójdrożną z dwoma balonami wykonanymi z lateksu 

i balonami pilotowymi wykonanymi z PCV, z podziałką oraz pierścieniem znacznikowym 

nieprzenikliwym dla promieniowania rentgenowskiego, sterylna, wyłącznie do jednorazowego 

użytku, długość 105cm,balon przełykowy długości 19cm, dostępne rozmiary Ch 16, 18, 21? 

Odpowiedź. Zgodnie z SWZ. 

 

Pakiet nr 17, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego 

użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym, ergonomicznie ukształtowana rurka 

dopasowana jest do anatomii jamy ustnej i gardła i umożliwia szybkie i skuteczne zakładanie 

maski u pacjenta, dzięki, możliwości opróżnienia mankietu z powietrza maska jest komfortowa 

przy wyjmowaniu u pacjentów nieświadomych, wyposażona w 3 kanały: kanał gastryczny, 

kanał do intubacji rurką intubacyjną oraz kanał drenu do napełniania mankietu maski, 

zakończony kontrolnym pilotem barwnym, barwa pilota odpowiada kolorom na strzykawce do 

napełniania mankietu co znacznie przyspiesza proces dopasowania maski, rozmiary masek:  

1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4, maski są sterylne, nie zawierają ftalanów DEHP i latexu? 
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Odpowiedź. Zgodnie z SWZ. 

 
 


