
     Świętochłowice, dn. 06.04.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania na dostawę leków do Apteki Szpitalnej, znak sprawy 10/ZA/17

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1
Czy Zamawiający  w  pakiecie  nr  21,  pozycja  nr  14,  wymaga  dostarczenia  preparatu  do  żywienia 
pozajelitowego, do podaży centralnej, zestaw 3-komorowy do sporządzania roztworów do infuzji, zaw. 
azotu 6,9 , energia całk.1370kcal, osmolarność 995 mOsm/l, o pojemności 1500ml?

Odp.: Zamawiający wymaga pojemności 1500 ml.

Pytanie 2
Czy  Zamawiający  dopuści  produkt  Praxi-Flow™  Praxiject  0,9  NaCl  x  10ml  do  płukania  dostępu 
naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu 
naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i 
bezpieczne  rozwiązanie  przeciwzakrzepowe  oraz  przeciwbakteryjne  potwierdzone  klinicznie. 
Opakowanie  zawiera  dwie  ampułko-strzykawki  Citra-Flow™  i  Praxiject™  w  ilości  75  sztuk  z 
przeliczeniem zamawianej ilości. Nr kat.: 3255. Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe 
BV Holandia. (pakiet 7, poz. 17)

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 17 z Pakietu 7 i stworzy osobny pakiet?
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży 
się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4
Czy w pakiecie Nr 4 poz. 15, 16 i 17 (Budesonidum zawiesina do inhalacji 0.125; 0.25 i 0.5 mg/ml  
2ml)  Zamawiający  wymaga  produktu, po  którego  zastosowaniu  poprawa  stanu  klinicznego  może 
nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 

Odp.: Zamawiający wymaga produktu, po zastosowaniu którego poprawa stanu klinicznego pacjenta 
może nastąpić w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia.
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Pytanie 5
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 4 poz. 15, 16 i 17 (Budesonidum zawiesina do inhalacji 0.125; 0.25 
i 0.5 mg/ml 2ml wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, 
zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 4 poz. 15, 16 i 17 (Budesonidum zawiesina do inhalacji 0.125; 0.25 i  
0.5  mg/ml  2ml  dopuszcza  wycenę  leku,  którego  nie  można  mieszać  z  Berodualem  ani  z 
acetylocysteiną? 

Odp.:  Zamawiający  dopuszcza  wycenę  leku,  którego  nie  można  mieszać  z  Berodualem  ani  z 
acetylocysteiną.

Pytanie 7
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 4 poz. 15, 16 i 17 (Budesonidum zawiesina do inhalacji 0.125; 0.25 i 
0.5  mg/ml  2ml  wymaga,  aby leki  o  tej  samej  nazwie  międzynarodowej  lecz  w różnych  dawkach 
pochodziły od tego samego producenta ? 

Odp.: Zamawiający wymaga,  aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach 
pochodziły od tego samego producenta.

Pytanie 8
Czy  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 ), zastosowanie środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie 
przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? (pakiet 7 poz. 17)

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?
(pakiet 7 poz.17)
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10
Dotyczy części 16:
 Czy Zamawiający dopuści do postepowania paski o następujących parametrach:

PARAMETRY  
 PASKI TESTOWE

METODA POMIARU biosensoryczna
ENZYM dehydrogenaza glukozy
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WIELKOŚĆ PRÓBKI 0,6 µl
TYP KRWI włośniczkowa, żylna, tętnicza, 

noworodkowa
JEDNOSTA MIARY mg/dl
ZAKRES POMIARU 20-500 mg/dl
CZAS POMIARU 5 sek
ZAKRES HEMATOKTYTU 15-65 %
CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI badanie nie rozpocznie się przy zbyt 

małej wielkości próbki
MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA nie
PAKOWANIE PASKÓW Pojedynczo , po 100 pasków w 

opakowaniu zbiorczym.
TEMPERATURA 
PRZECHOWYWANIA

4-30 stopni

TEMPERATURA WYKONYWANIA 
POMIARU

15-40 STOPNI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013 Wskazana norma nie dotyczy pasków 

 do stosowania szpitalnego 

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach? 

PARAMETRY  
 GLUKOMETR
PROCEDURA TESTOWA amperometria
KALIBRACJA osocze
TECHNIKA KALIBRACJI 
w celu zwiększenia dokładności 
pomiaru

mechaniczna (pasek kalibrujący)

WYŚWIETLACZ CYFRY 1,9 CM
PAMIĘĆ 1000 wyników
ZASILANIE 2 baterie CR 2032
ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII 3000
AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE po 120 sek
WAGA 33-37 gramów
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA OD -20 DO 60 STOPNI
TEMPERATURA WYKONYWANIA 
POMIARU

10-50 STOPNI

KOMUNIKATY LO, HI, KETONES
WSKAZANIA DO STOSOWANIA Wyłącznie w lecznictwie 

zamkniętym
ISO 15197-2013 Wskazana norma nie dotyczy 

glukometrów  do stosowania 
szpitalnego
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Brak automatycznego wyrzutu paska Paski pakowane pojedynczo 
umożliwiają usuwanie 

bezdotykowe pasków z glukometru

Odp.: Zamawiający dopuści w/w  paski pod warunkiem, że są kompatybilne z używanymi dotychczas 
w szpitalu glukometrami

Pytanie 11
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wyłączenie dla części  nr  16,  zapisu projektu umowy -  dotyczącego 
terminu dostaw na  „CITO”, z uwagi na fakt, że paski do glukometru nie są produktami dostarczanymi na 
ratunek życia? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zpisy projektu umowy §5 ust. 1 pkt. d :  „ w wysokości 1% 
szacunkowej  wartości  zamówionej  partii  towaru,  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  dostarczeniu 
przedmiotu  umowy  lub  opóźnienia  w  wymianie  przedmiotu  umowy  na  wolny  od  wad,  czy  też 
opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy”? 

Odp.:  Zamawiający  modyfikuje  zapis  w  §5  ust.  1  pkt.  d   na  następujący:  „  w  wysokości  10% 
niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy 
lub opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad, czy też opóźnienia w uzupełnieniu 
braków ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy”

Pytanie 13
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do ofert certyfikatu z normy ISO 15197:2015 ?
(pakiet 16, poz. 1)
Odp.: Zamawiający dopuszcza dołączenia do oferty certyfikatu ISO 15197:2015.

Pytanie 14
Czy Zamawiający dopuści glukometr z hematokrytem mieszczącym się ze swoim zakresem w nowej 
normie ISO 15197:2015 ? (pakiet 16, poz. 1)

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15
Czy Zamawiający w punkcie 5 dotyczącym temperatury przechowywania pasków testowych popełnił 
błąd pisarski i miał na myśli ich temperaturę przechowywania 4-40 st C ? (pakiet 16, poz. 1)

Odp.: Zamawiający miał na myśli temperaturę 4-40 st C.
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Pytanie 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie i/ lub wykreślenie z pakietu 12 pozycji nr 12 z powodu 
długotrwałego braku dostaw.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji nr 12.

Pytanie 17
Czy zamawiający wyrazi zgodę w PAKIECIE nr 12, w pozycji nr 12 (Heparinum sodium, krem 300j.m/g 20g), na 

dopuszczenie  leku:  Lioton  1000,  8,5  mg  (1000  IU)/g,  żel,  posiadającego  takie  same  wskazania  do 
stosowania  jak  Heparinum  krem  300j.m/g  ?  W  ilości  zapotrzebowanej  przez  zamawiającego.  Czy 
zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  prepartu  Lioton  1000,  w  opakowaniach  30g,  50g  lub 
100g ?

Odp.: Zamawiający wykreśla pozycję nr 12.

Pytanie 18
Czy  zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  Pakiecie  nr  3,  w  pozycji  nr  34  preparatu 
równoważnego Simethicone (Espumisan) w dawce 40 mg w opakowaniu 100 szt. w postaci kapsułki, 
posiadający  takie  same  właściwości  i  zastosowanie  co  dimethicone  (Esputicon)50  mg  ?  W  ilości 
podanej przez zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 14 poz nr 1  (Nadroparinum calcium 2850 
jm/0,3 ml) ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20
W przypadku  negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie  - czy ze względów ekonomicznych w pakiecie 
14 poz nr 1, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 180 opakowań Nadroparinum calcium 2850 jm/0,3 
ml  x  10  amp.strz.,  na  postać  wielodawkową  Nadroparine  Calcium  czyli  FRAXIPARINE  MULTI  inj  
9500jm/ml x10f a 5ml (w ilości 11 opakowań) + STRZYKAWKA KD-JECTIII 1ml +igła 25G x100 (w ilości  
11 opakowań) + MINI SPIKE V X 1 szt (w ilości 110 szt) ?

Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę.
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