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Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawę produktów leczniczych 

i materiałów medycznych”. Post. nr  A.I. 271-17/11. 
 
  

WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU 
A.I. 271-17/11 

 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. 
Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
Pytanie 
Do §3 ust. 2 – Ze względu na możliwość ustawowej zmiany stawki VAT w trakcie obowiązywania 
umowy przetargowej, prosimy o wprowadzenie zapisu umożliwiającego zmiany cen brutto 
produktów będących przedmiotem umowy, od dnia wejście w życie aktu prawnego zmieniającego 
wysokości stawki VAT.  
Zaznaczamy jednocześnie, że w takim przypadku cena netto produktów będących przedmiotem 
umowy nie uległaby zmianie. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis dot. zmiany stawki podatku VAT został zamieszczony w §3 
wzoru umowy. 
 
Pytanie 
Do §4 ust. 4 – prosimy o sprecyzowanie terminu dostaw w trybie pilnym poprzez zapis o dostawie 
w terminie do 12 godzin. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 
 
Pytanie 
Do §10 ust. 1 ppkt b) – prosimy o wyjaśnienie jakie przypadki nienależytego wykonania umowy 
mogą stanowić wg Zamawiającego podstawę do naliczenia kary w wysokości 15% wartości 
umowy. 
Odpowiedź do pytanie 
Nienależyte wykonanie należy interpretować zgodnie z art. 471 i art. 472 
Kodeksu Cywilnego. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w § 10 ust. 1 ppkt b) poprzez zapis o 
ewentualnej karze za niewykonanie umowy w wysokości 15% wartości NIEREALIZOWANEJ 
części przedmiotu umowy? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 
 



Pytanie 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 143. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 143 z pakietu 
nr 1 i utworzenie nowego pakietu. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wymaga, aby gąbka kolagenowa nasączona antybiotykiem posiadała świadectwo 
dopuszczenia do obrotu przez Ministerstwo Zdrowia zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne 
(chodzi o to aby był to lek). 
Odpowiedź do pytanie 
Tak, Zamawiający wymaga. Związany jest z tym zapis § 6 ust.  1 wzoru umowy. Zamawiający nie 
wymaga przedłożenia świadectwa wraz z ofertą. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza przeliczenie ceny na 1cm2 efektywnej powierzchni terapeutycznej – 
jeśli tak to prosimy o modyfikację formularza cenowego w taki sposób aby jednostką miary był 
cm2. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Czy zamawiający wyklucza obecność antybiotyku w innej postaci niż siarczan (łatwo 
rozpuszczalny) w gąbce kolagenowej.  
Odpowiedź do pytanie 
Tak, Zamawiający wyklucza taką sytuację. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w pakiecie nr „1” pozycja 197 (Bupivacaine Spinal Heavy inj. 0,02g / 4ml. 220 
opk.) dopuszcza wycenę Bupivacaine Spinal Heavy, która nie jest pakowana w jałowe opakowanie 
pośrednie np. blister? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający preferuje opakowania jałowe blistrowane 
ampułki. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. 1 wyrazi zgodę na dopuszczenie płynnej zmodyfikowanej 
żelatyny z Na, K, Mg, Cl, mleczanami o stężeniu 3% w worku? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. 2,3,4,5,7,8,9,14,15 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
opakowań  KabiPac. Opakowanie KabiPAc to butelka wolnostojąca, posiadająca dwa oddzielne 
korki poliizoprenowe, z oznakowanym zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie 
użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, 
zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed 
pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania w stosunku do innych opakowań. Po 
usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma 
niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia, jeśli w 
opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez personel. Dzięki 
zastosowaniu poliestylenu klasy medycznej i płaskiemu kształtowi butelka samoistnie opróżnia się 
w trakcie infuzji bez potrzeby dodatkowego napowietrzania. Opakowanie nie wchodzi w reakcje z 
dodawanymi do płynów lekami. Asortyment płynów infuzyjnych w opakowaniach KabiPac jest 
największa ofertą pod względem pojemności (100ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml) i różnorodności 



płynów w bezpiecznych opakowaniach, co umożliwia wdrożenie wymaganej terapii płynowej 
kompleksowo w bezpiecznych opakowaniach. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. 6 wyrazi zgodę na dopuszczenie 6% Hydroksyetyloskrobi 
130/04 zawieszonej w zbilansowanym roztworze elektrolitów 500 ml w opakowaniu worek? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać 
modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-
ilościowo-cenowa). 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. 10 wyrazi zgodę na dopuszczenie Natrium chloratum 500 
ml płyn do irygacji w butelce zakręconej typu Versylene? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga aby każda butelka była zabezpieczona 
opakowaniem sterylnym. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. 15 wyrazi zgodę na dopuszczenie Płynu 
Wieloelektrolitowego Fizjologicznego Izotonicznego w butelce stojącej z dwoma portami? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo-ilościowo-cenowa). 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. 11 wyrazi zgodę na dopuszczenie 3 komorowego worka 
ze sterylnymi portami do żywienia pozajelitowego zawierającego 10% roztwór aminokwasów 
38,0g z tauryną, 6,2 g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsję tłuszczową 34 
g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 85g o 
energii pozabiałkowej 700 kcal, o pojemności 1206 ml? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo-ilościowo-cenowa). 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. 12 wyrazi zgodę na dopuszczenie 3 komorowego worka 
ze sterylnymi portami do żywienia pozajelitowego zawierającego 10% roztworu aminokwasów 
60,0g z tauryną, 9,8 g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsję tłuszczową 
54g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 135g 
o energii pozabiałkowej 1100 kcal, o pojemności 1904ml? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo-ilościowo-cenowa). 
 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. 16 wyrazi zgodę na dopuszczenie 3 komorowego worka 
ze sterylnymi portami do żywienia pozajelitowego zawierającego aminokwasy (8g azotu) unikalną 



emulsję tłuszczową (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) o 
pojemności 986 ml? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo-ilościowo-cenowa). 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający  Pakiecie nr 3 w poz. Mannitolu 20% odpowiednio 100 ml i 250 ml wyrazi zgodę 
na dopuszczenie produktów w opakowaniu szklanym? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo-ilościowo-cenowa). 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w poz. Natrium chloratum 0,9% 1000 ml wyrazi zgodę na 
dopuszczenie produktu w opakowaniu stojącym z dwoma portami? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo-ilościowo-cenowa). 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów równoważnych w postaci i dawce wskazanej 
przez Zamawiającego? 
Spowoduje to zwiększenie konkurencyjności cenowej, dzięki czemu Zamawiający uzyska 
korzystniejszą cenę za przedmiot zamówienia. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę w przypadku gdy jest to ta sama substancja czynna w składzie 
preparatu. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę ampułek zamiast fiolek – ampułki lub zamiast 
ampułek-fiolki? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.   
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę, jeśli nie wpłynie to na trwałość leku (obniżenie czasu z np. 24 godzin 
po wkłuciu ) 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych?  
Tj. wycenę: 
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki, drażetki? 
zamiast tabletek powlekanych – tabletki, kapsułki lub drażetki? 
zamiast kapsułek – tabletki powlekane, tabletki lub drażetki? 
zamiast drażetek – tabletki, tabletki powlekane, kapsułki? 
Zamiast tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek o powolnym uwalnianiu – tabletki, tabletki 
powl. lub kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie? 
(celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej) 
 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo-ilościowo-cenowa). 
 



Pytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w pełnym opakowaniach handlowych pod 
warunkiem, że ostateczna ilość będzie tożsama z podaną przez Zamawiającego w formularzu? 
Jeśli ilo ść sztuk nie będzie podzielna przez wielkość opakowania, to czy Zamawiający dopuści 
wycenę preparatów zaokrąglając do pełnego opakowania w górę? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo-ilościowo-cenowa). 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 poz. 16 (ANATOKSYNA TĘŻCOWA ADS. INJ 
5J/05, ML X 5 AMP.) wycenę preparatu o wielkości opakowania 3amp w ilości 9 opakowań (z 
zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę) w celu zaoferowania korzystniejszej oferty 
cenowej? 
 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo-ilościowo-cenowa). 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 poz. 63 (CALCIUM TABL. MUSUJĄCE 200mg) 
wycenę preparatu o zawartości wapnia 180 mg w ilości 1440 szt? Preparat w dawce 200 mg nie 
występuje już na rynku. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo-ilościowo-cenowa). 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 65 (CALCIUM PLIVIA 10%  INJ 9 MG/ML x 10 AMP.) 
miał na myśli wycenę preparatu w dawce 9mgCa2+/ml,10ml? 
Odpowiedź do pytanie 
Tak. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 71 (CHLORCHINALDIN TABL. DO SSANIA) miał na 
myśli wycenę preparatu w dawce i wielkości opakowania,  2 mg, tabl. do ssania, 20 szt  w ilości 24 
op? 
Odpowiedź do pytanie 
Tak. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający ze względu na zakończoną produkcję wykreśli z pakietów pozycję: 
Pak. 1 poz. 91 DERMAZIN KREM 1% 50g 
Pak. 1 poz. 215 MOLSIDOMINA PROLONG. TABL. 8 MG x 30 TABL. 
Pak. 1 poz. 240 NITROGLYCERINUM 0,5 TABL. PODJĘZYKOWE 0,5 MG X 20 TABL 
Pak. 1 poz. 344 UROGRAFIN 76% R-R DO INF. (ŚRODEK KONTR.) – 50 ML 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający modyfikuje załącznik do umowy - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa, 
zgodnie z propozycją Wykonawcy. Poprawiony dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
 
 
Pytanie 



Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyodrębnienie z pakietu nr 1 poz. 94, 95 (DEXAVEN) i 
utworzenie osobnego pakietu, w celu zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 poz. 96 (Diaprel) wycenę preparatu w postaci tabletek 
o przedłużonym uwalnianiu? Preparat w podanej przez Państwa dawce tylko w takiej postaci  
występuje.  
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo-ilościowo-cenowa). 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 1 poz. 124 (EXACYL INJ. 500 MG/5 ML x AMP.) 
wyceny preparatu o wielkości opakowania 5 amp (taki jest dostępny) w ilości 6 op? 
Odpowiedź do pytanie 
Tak. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 1 poz. 222 MORPINI SULFAS  INJ. 0,002 G/ 1 ML x 10 
AMP wyceny preparatu w dawce 20 mg/1 ml? Preparat w podanej przez Państwa dawce nie 
występuje na rynku. 
Odpowiedź do pytanie 
Tak. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 poz. 290 (PYOCTANINA ROZT. WOD.  PŁYN 1% 
x 20 ml) wycenę leku o wielkości opakowania 20 g (zamiast 20ml) w ilości 5 op, ponieważ taki jest 
dostępny? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo-ilościowo-cenowa). 
 
Pytanie 
Czy Zmawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 5 ustęp 2 zapisu: „przedłożenia” na 
„wystawienia”? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §5 ust. 4 zapisu: „obciążenia” na „uznania”? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 10 ustęp 1 a zapisu „niezrealizowanej 
części umowy” na „wartości towarów niedostarczonych w terminie”? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
 



Pytanie 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 10 ustęp 1 b zapisu „15% wartości 
umowy....umowy” na 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy”? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Pakiet 9 poz. 6 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, 
przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, 
pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych , zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran 
i zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, 
Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), 
zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez 
zawartości jodu i jego związków. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować jest zarejestrowany 
jako produkt leczniczy i posiada ocenę użytkową IMiDz. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo-ilościowo-cenowa). 
 
Pytanie 
Pakiet 9 poz. 7 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, 
przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, 
pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran 
i zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, 
Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), 
zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez 
zawartości jodu i jego związków. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować jest zarejestrowany 
jako produkt leczniczy i posiada ocenę użytkową IMiDz. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo-ilościowo-cenowa). 
 
Pytanie 
Pakiet 9 poz. 8 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego o pH neutralnym dla skóry 
ok. 5. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Pakiet 9 poz. 9 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat równoważny do higienicznej i 
chirurgicznej dezynfekcji rąk oparty na bazie etanolu i 2- difenylolu z zawartością substancji 
nawilżających i natłuszczających zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność 
skóry wykazujący szerokie spektrum działania obejmujące B, MRSA, Tbc, F, V (w tym Polio, 
Rota, Noro, HIV, HBV, HCV, HAV, Herpes simplex, Adeno, Vaccinia), o działaniu  
natychmiastowym i przedłużonym czasie działania do 4 godzin, w opakowaniach 1000 ml. Preparat 
posiada ocenę użytkową wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka potwierdzającą możliwość 
stosowania go na oddziałach pediatrycznych. 
 
 



Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Pakiet 9 poz. 10 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat równoważny do higienicznej i 
chirurgicznej dezynfekcji rąk oparty na bazie etanolu i 2- difenylolu z zawartością substancji 
nawilżających i natłuszczających zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność 
skóry wykazujący szerokie spektrum działania obejmujące B, MRSA, Tbc, F, V (w tym Polio, 
Rota, Noro, HIV, HBV, HCV, HAV, Herpes simplex, Adeno, Vaccinia), o działaniu  
natychmiastowym i przedłużonym czasie działania do 4 godzin, w opakowaniach 500 ml. Preparat 
posiada ocenę użytkową wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka potwierdzającą możliwość 
stosowania go na oddziałach pediatrycznych. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Pakiet 9 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 
preparatów zarejestrowanych jako produkty lecznicze. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie 
Pak. 9 poz. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji, na 
które wyraził zgodę do oddzielnego pakietu oraz pozycji 3  i 4. 
Obecny sposób połączenia preparatów faworyzuje hurtownie farmaceutyczne, które oferują 
preparaty różnych producentów, a tym samym pozbawia możliwości złożenia oferty przez 
przedstawicieli producentów. 
Niebagatelne znaczenie ma także fakt, że hurtownie są kolejnym ogniwem w dystrybucji 
preparatów i można stwierdzić, że zaoferują preparaty po cenach wyższych niż dystrybutorzy 
producenta, wiedząc, że nie będzie w danym postępowaniu konkurencyjnych cenowo ofert 
przedstawicieli wytwórców. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
         
 Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania 
zawiadomienia faksem na nr 12 425-12-28. 
 
 
Załącznik: 
- Załącznik do umowy - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa (część 1 zamówienia) 
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