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WSZ-EP-21/589/2019     
                           

wg rozdzielnika    
WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę leków dla potrzeb 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,  
nr sprawy WSZ-EP-21/2019 

 
 

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami 
dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:  

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 41 produkt leczniczy Linezolid 
300 ml w opakowaniu stojącym typu KabiPac z dwoma portami różnej wielkości 
niewymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy w opakowaniu stojącym typu 
KabiPac. W związku z powyższym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-
21/2019, który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na  
https://platformazakupowa.pl. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 200 produktu leczniczego 
Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500ml? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 201 pozycja 3 płynu do 
irygacji pod nazwą Versylene Fresenius NaCl 0,9 % 500 ml butelka zakręcana? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 201 pozycji 3, co pozwoli na 
przystąpienie do nowo utworzonego pakietu większej ilości Oferentów, a co za tym idzie, 
uzyskanie przez Zamawiającego niższej cenowo oferty? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 242 pozycja 1 produktu 

leczniczego Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze 
zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) o osmolarności 
zbliżonej do osmolarności osocza, norma 280-300 mOsm/kg, w opakowaniu worek 
Freeflex 500ml? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
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6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 242 pozycja 2 produktu 

leczniczego Voluven 10% - 10% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszonego 
w NaCl 0,9% 500ml? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 272 pozycjach 1 i 3  produktu 

Lidocaine w opakowaniu o pojemności 5 ml z zachowaniem przez Zamawiającego ilości 
wymaganej w postępowaniu, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności składanych 
ofert? 
Ampułki wykonane są z LDPE (polietylen), posiadają system otwarcia typu „twist-off”. 
Lek wykazuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny, w temperaturze 25°C. Z 
punktu widzenia czystości mikrobiologicznej, produkt leczniczy należy zużyć 
natychmiast. Jeśli produkt leczniczy nie jest zużyty natychmiast, za czas i warunki 
przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik. Czas przechowywania nie 
powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie 
odbywało się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 
ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  zmianę treści 
SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym 
postępowaniu. 
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