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WSZYSCY 

 
 
Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na sukcesywną dostawę produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej 
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem 

 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164;  zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 

1250 i poz. 1265), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu: 
1. Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w 

postaci bezigłowej ampułki x 5ml  z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem Luer 
Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w 
porównaniu  do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności 
cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany  
jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? 

Odp.: NIE. 
2. Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie 

z przeliczeniem zamawianej ilości?   
Odp.: NIE.  
3. Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w 

postaci ampułko-strzykawki x 3ml (objętość 10ml) zgodna z Rekomendacją obsługi 
portu dożylnego stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu 
naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych do 
przepłukiwania dostępu naczyniowego zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie 
przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Maksymalne 
ciśnienie dla ampułko-strzykawki wynosi 1,38 bara co chroni wszystkie cewniki 
dializacyjne oraz cewniki w portach dożylnych przed uszkodzeniem.  Opakowanie 
zawiera pojedynczo pakowane ampułko-strzykawki w ilości 100 sztuk z przeliczeniem 
zamawianej ilości.  

Odp. NIE. 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 132 z Pakietu nr 1 i stworzy 

osobny pakiet? 
Odp. NIE. 
5. Czy w pakiecie Nr 1 poz. 40 (Budesonidum zaw. do inh. z nebul. 0,5 mg/ml z 20 poj. a 

2 ml) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu 
klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 

Odp. Dopuszcza, nie wymaga. 
6. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 40 (Budesonidum zaw. do inh. z nebul. 0,5 

mg/ml z 20 poj. a 2 ml) Zamawiający dopuszcza wycenę leku, którego nie można 
mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną? 

Odp. Dopuszcza. 
7. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 44 (Bupivacainum inj.  0,5% x 5 fiol. a  4 ml 

Heavy) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?    
Odp. Nie wymaga. 



8. Czy Zamawiający w pakiecie (zadaniu) Pakiet nr 1, w pozycji 156 dotyczącej 
„Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus helveticus (każda kaps. zawiera 2x10 do 
dziewiątej potęgi CFU bakterii kwasu mlekowego) x 60 kaps.” dopuszcza możliwość 
zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 
300 (20 blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) 
producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego 
najważniejsze cechy. 
Preparat Floractin/Floractin Box 
Postać Kapsułki 

Status rejestracyjny Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego 

Dawkowanie 
Dzieci w wieku poniżej 12 lat – 1 kapsułka dziennie. 

Dzieci w wieku powyżej 12 lat oraz dorośli – 2 kapsułki dziennie. 

Ilość w opakowaniu 20 kapsułek/300 kapsułek (20 blistrów x 15 kapsułek) 

Długość kuracji 
Dzieci w wieku poniżej 12 lat – 20 dni 

 Dzieci w wieku powyżej 12 lat oraz dorośli – 10 dni 

Substancje czynne w 1 
porcji 

1 kapsułka 

Lactobacillus rhamnosus 
GG (ATCC 53103) 

6 x 10 9  żywych kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus GG 

Odp.: Nie. Nie dopuszcza się produktów stanowiących suplement diety ani 
dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. 
9. Czy Zamawiający w pakiecie (zadaniu) Pakiet nr 1, w pozycji 253 dotyczącej 

„Saccharomyces boutardi 250 mg x 20 kaps.” dopuszcza możliwość zaoferowania 
preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 kapsułek producenta Novascon 
Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy. 
Preparat Floractin Enteric 
Postać Kapsułki 

Status rejestracyjny Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego 

Dawkowanie 
Niemowlęta i dzieci w wieku do 3 roku życia - 1 kapsułka dziennie 

Dzieci w wieku powyżej 3 lat oraz osoby dorosłe – 2 kapsułki 

Ilość w opakowaniu 15 kapsułek 

Długość kuracji 
Dzieci w wieku do 3 roku życia – 15 dni 

Dzieci w wieku powyżej 3 lat oraz osoby dorosłe – 7 dni 

Substancje czynne w 1 
porcji 

1 kapsułka 

Kultura drożdżowa 
Saccharomyces boulardii  

2,5 x 10 9  CFU  
(jednostki tworzące kolonię) 

 Preparat nie zawiera białka mleka krowiego, laktozy, sacharozy oraz glutenu 

Przechowywanie Temperatura pokojowa 

Odp.: Nie. Nie dopuszcza się produktów stanowiących suplement diety ani 
dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. 
10. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 1.6?  Wykonawca oferuje towary wskazane w 

ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego 
strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie 
zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że 
może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy 

Odp. Bez zmian 
11. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 1.10? Wykonawca nie jest w stanie 

zagwarantować, że ‘opakowania zewnętrzne’ będą zawierać dane wskazane w tym 
zapisie umowy. Na pewno dane takie są na opakowaniu leku, lecz niekoniecznie na 
opakowaniu transportowym. 

Odp. Zgodnie z siwz , zważywszy że Zamawiający ma na myśli opakowanie 
producenta leku, a nie opakowanie transportowe. 
12. Czy Zamawiający w par. 4.2.wydłuży godziny pracy apteki choćby do godziny 

14.00? obecne zasady wymuszają indywidualną trasę kuriera, co może opóźniać 
pozostałe dostawy przewidziane na dany dzień w innych placówkach.  

Odp. Bez zmian 
13. Czy Zamawiający w par. 4.3 wpisze 3 dni robocze? ? Nie jest to kryterium wyboru 

ofert, zatem dane te powinny być podane w umowie już na etapie SIWZ. Ustawa PZP 



nie zna procedury uzgadniania kluczowych parametrów umowy pomiędzy stronami po 
wyborze wykonawcy.  

Odp. Zgodnie z siwz. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
oświadczenie w jakim terminie będzie dostarczał leki od daty złożenia 
zamówienia- zatem te dane będą podane na etapie sporządzania oferty, a nie 
uzgadniania po wyborze oferty. 
14. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 5.5? zapis ten dotyczy wewnętrznych 

procedur Zamawiającego, które nie dotyczą Wykonawcy i na które nie ma wpływu. 
Odp. Bez zmian. 
15. Czy Zamawiający w par. 5.7 dopisze na końcu ‘za opóźnienie’? Z uwagi na 

wprowadzenie 2 rodzajów odsetek ustawowych (z czynności prawnej, art. 359KC oraz 
za opóźnienie, art. 481KC) konieczne jest określenie tego między stronami. 

Odp. Bez zmian, zważywszy, że w przywołanym postanowieniu umownym 
wyraźnie jest wskazane „w przypadku nieterminowego uregulowania 
należności (…)”. 
16. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 9.1.a z 

0,5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 
Odp. Bez zmian. 
17. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 9.5 z 10% 

do wartości max. 5%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 
Odp. Bez zmian. 
18. Czy Zamawiający wymaga aby leki w Pakiecie 6 poz. 17-21 oprócz 

zarejestrowanych wskazań posiadały  również objęte refundacją wszystkie wskazania 
pozarejestracyjne  zgodnie z Obwieszeniem Ministra Zdrowia?  

Odp.: Tak. 
19. dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 156: 
1) Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o 

nazwie ProbioDr. będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem 
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania 
u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej 
przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus 
rhamnosus i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę (w 
stosunku ilościowym 95%:5%), W załączeniu przesyłamy opis oferowanego 
produktu. 

2) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same 
cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym 
specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania niezależnie 
od wieku pacjentów, zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym 
szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w wysoce 
aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w postaci kapsułek 
(opakowanie x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań). 
W załączeniu przesyłamy opis oferowanego produktu. 

Odp.: Nie. Nie dopuszcza się produktów stanowiących suplement diety ani 
dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. 
20. dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 253: 

Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu w tej samej postaci, o 
nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego 
przeznaczenia medycznego, konfekcjonowanym w postaci kapsułek z taką samą 
zawartością probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce (250 mg).  

Odp.: Nie. Nie dopuszcza się produktów stanowiących suplement diety ani 
dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. 
21. Czy Zamawiający we wszystkich pakietach wyraża zgodę na zmianę postaci 

preparatów : fiolek na ampułki lub ampułko – strzykawki i odwrotnie  ? 
Odp.: Tak, z wyjątkiem pakiet nr 1 poz. 252 Rucoronii bromidum opatrzonej 
zapisem „ nie zmieniać fiolek na ampułki”.  
22. 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 ? 
Odp.: Tak. 
23. Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 w poz. 235 był preparat 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 oraz jest preparatem wykorzystywanym 
w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania 
raka jelita grubego (http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie)? 

Odp.: Dopuszcza, nie wymaga. 
24. Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 w poz. 235 był preparat Makrogol (74 

g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 
Odp.: Dopuszcza, nie wymaga. 
25. Proszę Zamawiającego o informację, czy w przypadku , gdy dany preparat nie jest 

już produkowany lub zakończył się jego rejestr lub czasowo jest niedostępny ze 
względu na problemy produkcyjne  , to czy należy wycenić go w ostatniej cenie i  
umieścić pod pakietem stosowną informację ? 

Odp.: Tak, proszę wycenić w ostatniej cenie i pod pakietem zamieścić stosowną 
informację. 
26. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 1 poniższych pozycji, ze 

względu na dłuższy brak produkcji oraz brak odpowiedniego zamiennika?  

nr pozycji nazwa 

7 Vit. C Teva (Vit. C Pliva),100mg/ml;5ml,inj.,10amp 

138 Hydroxyzinum Teva 50 mg/ml; 2ml,rozt.d/wstrz,5amp 

204 Polstigminum, 0,5 mg/ml; 1ml, roztw.d/wstrz, 10amp 

268 Streptomycinum  TZF, 1g, prosz.ds.rozt.d/wst,1fiol 

269 Chlorsuccillin,200mg,pr.d/sp.roztw.d/wstrz,10fiol 

275 Vit. B 1 Teva (Vit. B 1 Pliva), 25mg/1ml,inj,10 amp 

286 Tuberculin PPD RT23 SSI,szczep,1,5ml,inj,10fiol   

Odp. Nie, proszę wycenić w ostatniej cenie i pod pakietem zamieścić stosowną 
informację. 
27. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale 

nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana 
mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych 
odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 
ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak określenia warunków 
zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.4 i ust.5 oraz §10 
ust.2 pkt 4) umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w 
umowie? 

 Odp. Postanowienia umowy pozostają bez zmian. Jednocześnie informuję, iż z 
uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć 
ilości hospitalizowanych pacjentów, jak również jakie produkty lecznicze będą 
niezbędne w trakcie hospitalizacji. Zatem Zamawiający w siwz podał 
maksymalną ilość poszczególnych produktów, zastrzegając sobie w ten sposób 
prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych 
potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie 
rzeczowym i ilościowym, określając jednocześnie, iż zmniejszenie ilości 
zamówionego asortymentu nie przekroczy 20% całości zamówienia. W związku 
z powyższym, określił również iż zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania 
umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od podanych w 
kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej 
wartości oferty wykonawcy w danym pakiecie. Zamawiający uwzględnił 



powyższe zarówno w opisie przedmiotu zamówienia pkt 3 siwz ( w tym także 
we wzorze umowy) jak również w ogłoszeniu o zamówieniu. Ponadto 
wypełniając  dyspozycję art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy pzp (znowelizowanej w 
dniu 28 lipca 2016 r.) Zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany oraz 
określił charakter i warunki wprowadzenia zmian ( wzór umowy par. 10 ust. 
ust. 2 pkt. 4). 
28. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i 

braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu farmaceutycznego w cenie 
przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą 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 (dotyczy 
zapisu §1 ust.6 i §10 ust.2 pkt 2), 3) projektu umowy)? 

Odp.: Bez zmian.  
29. Do treści §1 ust.11 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy 

sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje 
konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie 
apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności 
zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem 
farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są 
pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o 
skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy 
lub dopisanie do §1 ust.11 projektu 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." 

Odp. Bez zmian. 
30. Do treści §4 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie 

okresu dostawy do godz.13.30? 

Odp. Nie. Bez zmian. 
31. Prosimy o dopisanie do §5 ust.7 projektu umowy:"...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o 

terminach zapłaty w transakcjach handlowych". 

Odp. Bez zmian. 
32. Do §6 ust.4 projektu umowy. Czy pisząc o pokryciu kosztów Zamawiający ma na 

myśli pokrycie różnicy w cenie przy ewentualnym nabyciu zastępczym? 
Odp. Tak. 
33. Do treści §6 ust.4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką 

wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę 
na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 

Odp. Bez zmian. 
34. Do  §9 ust.1 pkt a) projektu umowy. Jakimi obiektywnymi względami uzasadnione 

jest obliczanie kary umownej za opóźnienie od całej wartości zamówionej partii 
towaru, skoro opóźnienie dotyczyłoby tylko pewnej części? Jednocześnie prosimy o 
rozważenie możliwości zmiany zapisu §9 ust.1 pkt a) projektu umowy poprzez karę 
w wysokości 0,5% dziennie ale liczonej od wartości NIE DOSTARCZONEGO 
przedmiotu zamówienia. 

Odp. Bez zmian. 
35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §9 ust.5 poprzez zapis 

o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto 
NIEZREALIZOWANEJ części pakietu którego dotyczy? 

Odp. Bez zmian. 
36. Do §10 ust.2 pkt 1) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zastąpienie  numeru katalogowego (który jest wyłącznie numerem wewnętrznym, 
nadawanym przez producenta lub dystrybutora), numerem kodu EAN, który jest 
powszechnie używany i jednoznacznie określa przedmiot zamówienia?  

Odp.: Tak 



37. 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? 

Odp.: Tak, z wyjątkiem pakiet nr 1 poz. 252 Rucoronii bromidum opatrzonej 
zapisem „ nie zmieniać fiolek na ampułki”. 
38. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz 

różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki  
i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania? 

Odp.: Tak, z wyjątkiem pakiet nr 1 poz. 252 Rucoronii bromidum opatrzonej 
zapisem „ nie zmieniać fiolek na ampułki”. 
39. Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po 

ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi 
negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji zakończenia produkcji leku. 

Odp.: Tak. 
40. Czy w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po 

ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi 
negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji wstrzymania/braku 
produkcji leku. 

Odp.: Tak. 
41. 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)? 

Odp.: Należy postąpić zgodnie z podaną informacją w kalkulacji cenowej do 
oferty w poszczególnych pakietach, tam gdzie „Zamawiający wyraża zgodę na 
przeliczenie w formularzach cenowych ogólnej ilości danego leku na inne 
opakowania jednostkowe, zaokrąglając w razie potrzeby do pełnego 
opakowania w "górę", poza pozycjami oznaczonymi nie zmieniać” 
42. Czy Zamawiający ze względu na zakończenie produkcji produktu THEOPHYLINUM 

250 ml oraz DEXTRANUM 6% wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji nr 2 i 8 z Pakietu 
nr 4? 

Odp.: Nie, proszę wycenić w ostatniej cenie i umieścić pod paskiem stosowną 
informację. 
43.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycji 1  produktu 

leczniczego w butelce polipropylenowej z dwoma niezależnymi portami? 
Odp.: Tak. 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 
termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 
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