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WSZ-EP-39/1068/2019     
                           

wg rozdzielnika    
WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę leków, 

opatrunków i materiałów medycznych  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,  

nr sprawy WSZ-EP-39/2019 
 
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 2019 r. poz. 2019), uprzejmie wyjaśniamy:  

 
Pytanie 1 dotyczy SIWZ formularza asortymentowo-cenowego  
Pakiet 26 poz. 4 i poz 5.  
Czy ww pozycjach Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego worka o pojemności 
2000 ml do sporządzania mieszaniny pozajelitowe:j z trzema przewodami do napełniania z 
zaciskiem, z korkiem zamykającym worek. Worek wykonany z materiału typu EVA, nie 
zawierającego ftalanów i plastyfikatorów - DEHP oraz lateksu (zgodnie z Dyrektywą 
2007/47/EC). Skala proporcjonalna dostosowana do worka w pozycji wiszącej w skali co 200 
ml lub 400 ml.  
Worek posiada 3 porty: port 1 o długości 3 cm z filtrem, do dostrzykniecia dodatków; port 2 
o długości 7 cm z zabezpieczeniem do podłączenia zestawu do infuzji ; port 3 o długości 6 
cm z końcówką luer zabezpieczoną korkiem i zaciskiem na drenie zamykającym dren bez 
możliwości ponownego otwarcia, do napełniania worka. Dren połaczony z workiem za 
pomocą łącznika żeńsko-męskiego z możliwością odłączenia. Oferta pozwoli zamawiającemu 
na dostosowanie produktu do wielu rozwiązań.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje 
zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 
26 poz. 4 i 5. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ Zamawiający zamieści udostępni na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
 
Pytanie 2 dotyczy SIWZ formularza asortymentowo-cenowego  
Czy nw pozycjach Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania zbiorczego leku 
wg EAN , w jednostce 10 szt – jest to jedyna możliwość sprzedaży leku oraz pozwala 
APTEKOM SZPITALNYM realizowanie ustawowych obowiązków, tj. sprawozdania do ZSMOPL 
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oraz dyrektywy fałszywkowej, tak aby oferta pozostawała zgodna z wymogiem SIWZ i 
Zamawiającego co do :  
„Nazwa handlowa, producent, EAN. wielkość opakowania” 
 
Pakiet 44 poz. 1 i 2  
W przeliczeniu poz 1 .  
Amikacin 5 mg/ml (500mg/100ml roztwór gotowy do użycia) x 10 szt – co daje 160 
opakowań  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
W przeliczeniu poz 2 .  
Amikacin 10 mg/ml (1000mg/100ml roztwór gotowy do użycia) x 10 szt – co daje 40 
opakowań  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 45  
Etomidat - inj. 0,02 g/10 ml emulsja rozpuszczalna w tłuszczach – 10 amp. - co daje 50 
opakowań  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 46  
Koloidowy preparat osoczozastępczy oparty na 4% zmodyfikowanej płynnej żelatynie x 10 
szt - co daje 350 opakowań  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pakiet 48  
Tobramycin inj 0,24g/80ml x 10 szt - co daje 30 opakowań  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 49 poz. 1 i 2  
W przeliczeniu poz 1 .  
Gentamicin 1 mg/ml (80mg/80ml roztwór gotowy do użycia)x 10 szt – co daje 10 opakowań  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
W przeliczeniu poz 2 .  
Gentamicin 3 mg/ml (240mg/80ml roztwór gotowy do użycia )x 10 szt – co daje 10 
opakowań. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 50  
W przeliczeniu poz 1 .  
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Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,42 w izotonicznym zbilansowanym roztworze elektrolitów 
(Na,K,Ca,Mg,Cl,aniony organiczne:octany,jabłczany) injekcje 6% 500ml x 10 szt. - co daje 30 
opakowań  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie3 dotyczy SIWZ formularza asortymentowo-cenowego  
Pakiet 50 poz. 2  
Ze względu na brak produkcji na rynku polskim preparatu z poz. 2 w dawce 10% o 
pojemności 500 ml zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy wycenić preparat po 
ostatniej dostępnej cenie na rynku czy tez wykreślić ww. pozycje z pakietu?  
Odpowiedź:  W przypadku, gdy na etapie przygotowywania oferty okaże się, że 
lek będący przedmiotem zamówienia został wycofany z produkcji i jest 
niedostępny na rynku należy wycenić lek oraz podać informację o braku 
dostępności. 
 
 
 
 
 
Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 
ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zmianę treści 
SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym 
postępowaniu. 
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