
 

 

SZP/MS 

   Warszawa 25 lutego 2020r. 

DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego 
                                          LICZBA STRON: 2 
 
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę leków i szczepionek do 
Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy: 35-W-D-02-2020. 
_____________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania 
zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
  
Pytanie 1 
Dotyczy zakresu nr 15 poz. 1-6, 11-16, 19-20 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 15 poz. 1-6, 11-16, 19-20 płynów 
infuzyjnych w opakowaniu KabiClear? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający, w ww. pozycjach, dopuszcza zaoferowanie płynów infuzyjnych w opakowaniu KabiClear, 
spełniających pozostałe wymogi SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 2 
Dotyczy zakresu nr 15 poz. 22 
W związku ze zmianą sposobu pakowania u producenta czy Zamawiający wyrazi zgodę  
na zaoferowanie w zakresie nr 15 poz. 22 produktu leczniczego 10% Dekstran 40 000 Fresenius 500 ml 
butelka szklana x 12 szt. w ilości 1 op.? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu leczniczego o ww. parametrach, spełniającego 
pozostałe wymogi SIWZ. Jednocześnie Zamawiający oczekuje, iż w Formularzu Cenowym Wykonawca 
wyceni jako jednostkę: 1 sztukę produktu, w sumie 10 sztuk.  
_________________________________________________________________________ 
Pytanie 3 
Dotyczy zakresu nr 15 poz. 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 
 Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 
Zamawiający w pakiecie 15 w pozycjach 1, 2, 3, 5,6,12,13,14,15,16,17,19,20 i wyrazi zgodę na 
zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek 
zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji 
jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej 
dopuszczenie innych rozwiązań zwiększy konkurencyjność ofert i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie 



 

najkorzystniejszych produktów w najniższych cenach. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy  
o wydzielenie produktów do osobnego pakietu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi, podtrzymując jednocześnie zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie 4 
Dotyczy zakresu nr 15 poz. 11 
 Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15 w pozycji 11 preparatu PlasmaLyte, 
zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 
mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 
mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt posiada najniższe stęzenie Chlorków wśród 
dotępnych płynów wieloelektrolitowych. Co więcej zgodnie z założeniami Ustawy o Zamówieniach 
Publicznych dopuszczenie innych rozwiązań zwiększy konkurencyjność ofert i pozwoli Zamawiającemu 
na uzyskanie najkorzystniejszych produktów w najniższych cenach. W przypadku pozytywnej 
odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktów do osobnego pakietu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi, podtrzymując jednocześnie zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie 5 
Dotyczy zakresu nr 15 poz. 23 i 24 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15 w pozycjach 23 i 24 preparatu Mannitol 
15%, który ulega krystalizacji dopiero w temperaturze poniżej 16 stopni C. Przechowywany więc w 
temperaturze pokojowej nie wymaga podgrzania co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza proces 
podania leku pacjentowi. Produkt pakowany jest w worek Viaflo co zapobiega przypadkowemu 
stłuczeniu i w konsekwencji jest wygodniejszy dla personelu pielęgniarskiego oraz bezpieczniejszy dla 
pacjentów. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do 
osobnego pakietu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi, podtrzymując jednocześnie zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Ponadto, Zamawiający prosi o niewycenianie pozycji nr 2  „Albumina ludzka 20 %” (we flakonach po 
100 ml) w zakresie nr 14 „Albuminy ludzkie”, której wymagana ilość wynosi 0.  
_____________________________________________________________________________ 
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.  
Nowy termin składania ofert: do 28.02.2020 r. do godz. 10:00. 
Nowy termin otwarcia ofert: 28.02.2020 r. godz. 10:30.  
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 
CZŁONEK ZARZĄDU  
 
Agnieszka Łyda 


