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PYTANIA       I      ODPOWIEDZI    NR 1       DO     SIWZ 
 

 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w związku  
z otrzymanymi zapytaniami do SIWZ działając (na podstawie art. 38 ust 1 pkt 1) ustawy  
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), niniejszym 
wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nr P/2/2017 pn.: Zakup i dostawa leków. 
 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków kompatybilnych  
z glukometrem, które charakteryzują się: rodzaj próbki krwi do badania: świeża próbka pełnej krwi 
kapilarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew żylna;  paski zawierające enzym GDH-FAD,  który 
nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta; duży ekran  
z podświetlanymi cyframi (czytelność wyniku, ułatwia pracę personelu o zmroku); podświetlana 
szczelina (ułatwia umieszczenie paska testowego); możliwość prezentacji wyniku w jednostkach 
mmol/l, zamiennie mg/dl; objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania: 0,5ul; czas 
pomiaru: 5 sekund; automatyczne kodowane glukometru (bez kluczy, chipów i ręcznego 
ustawiania kodów)- łatwość w obsłudze bez dodatkowych czynności sprawdzających;część paska 
testowego na zewnątrz  
z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i 
higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); 
zakres pomiaru: dolna granica zakresu  - ≤ 20mg/L; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL; zakres 
hematokrytu 35-60%; płyn kontrolny o 2 różnych zakresach (dostarczany bezpłatnie), ważny po 
otwarciu 6 miesięcy; kapilara zasysająca znajduje  się na szczycie paska testowego (wygoda 
pomiaru kropli krwi); termin przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki a la 50 szt. wynosił 
minimum 6 miesięcy; bezpłatny płyn kontrolny w zestawie z glukometrem (możliwość kontroli 
glukometru przed pierwszym użyciem); zaoferowane paski testowe do glukometrów to wyrób 
medyczny refundowany; posiadamy certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015  
( przeprowadzony i zatwierdzony przez notyfikowaną jednostkę TUV Rheinland Polska Sp. o.o.)-  
parametry z normy ISO 15197:2015 są zalecane przez wytyczne PTD 2016; glukometr z 
dożywotnią gwarancją; 
Ad.1. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wymaga autokodowania (brak kodu) przez co rozumiemy: 

-brak klucza kodującego lub czipa 

-brak przycisku kodującego 

- brak autokodu na wyświetlaczu (nawet jeśli autokod na wyświetlaczu będzie odpowiadać 

autokodowi nadrukowanemu na fiolce pasków testowych)? 

Ad.2. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 3 
Informujemy że  glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy  EN IS0 15197:2015 
obejmujący punkty od 1. do 8.   Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w 
maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w 
praktyce oznacza, ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowego będą musiały ją spełniać.  W 
związku z powyższym we wszystkich postepowaniach, w  których umowa  nie zakończy się przed  01.07.17r  
zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność 
z normą EN ISO 151097:2015 w pełnym jej zakresie , ponieważ od 01.07.17 brak certyfikatu ISO 15197:2015 
sprawi, że zamawiający (szpital) zostanie bez sprzętu do pracy lub będzie musiał najpóźniej w maju 2017 
ogłaszać nowe postępowanie co wiąże się z dużym i niepotrzebnym dodatkowym wysiłkiem pracy, dlatego 
dopytujemy : Czy wymagają Państwo glukometru, który spełnia normę EN ISO 15107:2015 w pełnym jej 
zakresie, tzn. od punktu 1 do punktu 8,  wraz z załącznikiem A, której to kryteria rekomendowane są przez 
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów?    
Ad.3. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 4 
Czy szpital wymaga paski testowe podlegające refundacji ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 
12  maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych? 
Ad.4. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający dopuści glukometr, który wyświetla numer autokodu po włożeniu paska testowego do szczeliny 
glukometru? 
Ad.5. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla wyniki w mg/dl  oraz  w mmol/l? 
Ad.6. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego? 
Ad.7. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający dopuści glukometr z hematokrytem mieszczącym się ze swoim zakresem w nowej normie ISO 
15197:2015? 
Ad.8. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający wymaga dużego, czytelnego oraz podświetlanego wyświetlacza? 
Ad.9. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 10 
Czy w pakiecie nr 1 pozycja nr 483 (Sevofluranum 250 ml – 1 butelka) Zamawiający wymaga butelki sevofluranu 
z fabrycznie zamontowanym adapterem (system quik fil)? 
Ad.10. 
Zamawiający nie wymaga ale dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.. 
  
Pytanie nr 11 
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym Nr P/2/2017, w pakiecie 
(zadaniu) Pakiet 1 - Leki podstawowe, w pozycji 493 dotyczącej „Sudocrem 125g” dopuszcza możliwość 
zaoferowania kremu ochronno-regenerującego o nazwie handlowej Zudolan 150g – z przeliczeniem na takiej 
wielkości opakowania, producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku opis produktu i jego najważniejsze 
cechy. 
Ad.11. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 12 
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? 
Ad.12. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?   
Ad.13. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 8i 9 produktu Mannitol 15% 100ml i 250 ml 
w workach? 
Ad.14. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 3 i 4 produktów w opakowaniach typu 
worek z dwoma portami? 
Ad.15. 
Tak Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 poz.16,17 i 18 z powodu zakończenia produkcji 
opisanych w tych pozycjach preparatów?  
Ad.16. 
Tak Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 poz.16,17 i 18 Zamawiający tworzy nowy  
pakiet nr 13 – Płyny infuzyjne dla w/w pozycji. 

Pytanie nr 17 
Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i 
CitraFlow 4% x 3ml (objętość 5ml) 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. 
Ad.17. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 18 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 271 z Pakietu 1 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie 
pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne 
zarządzanie środkami publicznymi. 
 
Ad.18. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 19 
Czy Zamawiający   dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny  Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 5 cm 
wykonany z nieoksydowanej celulozy,   wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania 
krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% 
jego własnej wagi. ? 
Ad.19. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 20 
Czy Zamawiający   wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Ad.20. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 253 do osobnego pakietu? 
Ad.21. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 22 
Czy Zamawiający w par. 1.2 zniesie obowiązek dostarczenia leku zamiennego i ustanowi tylko prawo do 
dostarczenia zamiennika? 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. 
Ad.22. 
Zamawiający ma właśnie na myśli odpowiednik zamienianego produktu. Zamawiający wymaga zgodnie  
z SIWZ. 
 
Pytanie nr 23 
Czy Zamawiający w par. 3.2 wydłuży godziny pracy apteki, np. do godziny 14.00? Tak krótkie godziny dostaw 
wymuszają indywidualne planowanie trasy i opóźniają inne dostawy zaplanowane na dany dzień. 
Ad.23. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 24 
Czy procedura wskazana w par. 4.1. w związku z następująca frazą: „wystawionej po potwierdzonym przez 
Kupującego zrealizowaniu zamówienia cząstkowego” – zakłada sporządzenie protokołu odbioru czy jakiegoś 
innego potwierdzenia zrealizowania umowy w obecności kuriera? Kurier nie może być bowiem obecny przy 
sporządzaniu dodatkowych dokumentów, gdyż konieczność oczekiwania na sprawdzenie towaru i sporządzenie 
protokołu odbioru opóźni wszystkie kolejne dostawy zaplanowane na dany dzień. Jedynym dowodem dostawy 
jest dla Wykonawcy faktura VAT doręczana wraz z dostawą.  
Ad.24. 
Procedura wskazana w par. 4.1. nie zakłada sporządzenia protokołu odbioru w obecności kuriera. 
Jedynym dowodem dostawy jest dla Wykonawcy faktura VAT doręczana wraz z dostawą. 
 
Pytanie nr 25 
Czy Zamawiający w par. 6.4 wydłuży godziny pracy apteki, np. do godziny 14.00? Tak krótkie godziny dostaw 
wymuszają indywidualne planowanie trasy i opóźniają inne dostawy zaplanowane na dany dzień. 
Ad.25. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie nr 26 
Czy Zamawiający w par. 6.4 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja 
wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo 
wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym 
czasie jest niemożliwe.  
Ad.26. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 27 
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej w par. 7.1. lit. a z 10 % do wartości max. 5%? 
Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 
Ad.27. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 28 
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej w par. 7.1. lit. b, c  z 0,49 % do wartości max. 0,2%?  
Ad.28. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 29 
Czy Zamawiający wymaga, aby leki w Pakiecie 6 poz. 1-3 oprócz zarejestrowanych wskazań posiadały również 

objęte refundacją pełne wskazania pozarejestracyjne  zgodnie z Obwieszeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 

2017r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 01 marca 2017r.? 

Ad.29. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 30 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby leki w Pakiecie 6 poz. 1-3 były objęte obowiązkiem dodatkowego, 

szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii? 

Ad.30. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 31 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 413,414 produkt leczniczy w opakowaniu 
fiolka?  
Ad.31. 

Tak Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.. 

 
Pytanie nr 32 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycji 6, 15 produktu leczniczego w opakowaniu 
zbiorczym 20 szt.? 
Ad.32. 

Tak Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ... 

 
Pytanie nr 33 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 17,18 płyn wieloelektrolitowy 
przeznaczony do stosowania u dzieci od pierwszego dnia życia, który zgodnie z European Consensus Statement 
on intraoperative fluid therapy in children (Europejski Konsensus okołooperacyjnej terapii płynowej u dzieci) 
posiada skład zbliżony do fizjologicznego składu osocza oraz zawiera glukozę o stężeniu 1 %? 
Ad.33. 

Tak Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 poz.16,17 i 18 Zamawiający tworzy nowy  pakiet  

nr 13 – Płyny infuzyjne dla w/w pozycji. 

 
Pytanie nr 34 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 pozycja nr 21 płynu wieloelektrolitowego 
Optilyte, spełniającego najnowsze Polskie Wytyczne Okołooperacyjnego Leczenia Płynami opracowane w 
ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, według 
których należy: stosować zbilansowane krystaloidów zawierające w swoim składzie wszystkie jony w stosunku 
zbliżonym do zawartości w osoczu (zawartość jonu chloru poniżej 110mEq/l) oraz osmolarności w granicach 280-
295mosm/l? Opakowanie zbiorcze 20 szt. 
Ad.34. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 35 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycji 49,50 produkt leczniczy Vancomycin inj. 
inf. doż., cen podażu doustnej? 
Ad.35. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 36 
Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 19 wymaga, aby zaoferowany ceftazydym 1g był w postaci proszku  
do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji? 
Ad.36. 

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza i pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ. 

 
Pytanie nr 37 
Czy w Pakiet 1 - Leki podstawowe poz. 59 (Aripiprazole 15mg x 28 tabl.) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 
preparatu Abilify 15mg x 14 tabl. i po przeliczeniu zaoferowanie 20 opakowań? 
Ad.37. 

Tak Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

 
Pytanie nr 38 
Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym pakietu nr 5: 
Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty w innych wielkościach opakowań tj. 
-pozycja 1 proponujemy opakowanie x 84 tabl. Zamiast x 28 tabl. 
-pozycja 2 proponujemy opakowanie x 60 tabl. Zamiast x 30 tabl. 
-pozycja 3 proponujemy opakowanie x 90 tabl. Zamiast x 30 tabl. 
- pozycja 4 proponujemy opakowanie x 90 tabl. Zamiast x 30 tabl. 
- pozycja 5 proponujemy opakowanie x 90 tabl. Zamiast x 30 tabl. 
- pozycja 6  proponujemy opakowanie x 90 tabl. Zamiast x 30 tabl. 
- pozycja 7 proponujemy opakowanie x 90 tabl. Zamiast x 30 tabl. 
- pozycja 8 proponujemy opakowanie x 90 tabl. Zamiast x 30 tabl. 
- pozycja 9 proponujemy opakowanie x 90 tabl. Zamiast x 30 tabl. 
- pozycja 10 proponujemy opakowanie x 90 tabl. Zamiast x 60 tabl. 
Ad.38. 

Zamawiający wyraża  zgodę na przedstawienie oferty w innych wielkościach opakowań. 
 
Pytanie nr 39 
Prosimy określić jak należy przeliczyć zamówione ilości jeżeli oferujemy inne wielkości opakowań i otrzymujemy 
liczby ułamkowe; zaokrąglać do pełnych opakowań czy zachować dwa miejsca po przecinku? 
Ad.39. 

Zamawiający informuje aby ilość opakowań przeliczyć proporcjonalnie z  zachowaniem dwóch miejsc  
po przecinku. 
 

 

Z uwagi na konieczność dokonania  zmiany w zapisach Załącznika nr 1A do SIWZ , Zamawiający zamieści  
go na swojej  stronie internetowej: www.wszn.opole.pl w BIP w zakładce Zamówienia Publiczne 2017  
dla przedmiotowego postępowania w dniu dzisiejszym. Zmiany została zaznaczone w kolorze żółtym.  
 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 
       Dyrektor Zespołu 

          /mgr Krzysztof Nazimek 
 
Rozdzielnik: 

1. Bip; 

2. a/a. 

http://www.wszn.opole.pl/

