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 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę LEKÓW - 26.   Nr sprawy : ZP-17-119UN 
 
 
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi : 
   
 
Zapytania do pakietu 2 

Pyt.1 Czy Zamawiający wymaga aby oferowany preparat spełniał wymagania jałowości każdej dawki, oraz   
NIE POSIADAŁ w składzie konserwantu, chlorku benzalkoniowego (BAC)?  

 
Pyt.2 Czy Zamawiający wymaga aby oferowany produkt NIE POSIADAŁ zakazu stosowania u dzieci i kobiet                  

w ciąży ? 
  

Pyt.3 Czy Zamawiający wymaga aby oferowany produkt posiadał potwierdzoną klinicznie (badanie 
randomizowane, podwójnie zaślepione) skuteczność w redukcji czasu trwania oraz stopniu nasilenia 
zapalenia błony śluzowej jamy ustnej? 

Uzasadnienie: 
Produkty zawierające chlorek benzalkoniowy mogą powodować stany zapalne jamy ustnej(1). Krytycznym 
standardem bezpieczeństwa na oddziałach przeszczepowych jest eliminowanie wszelkich ognisk  zakażeń 
1. R. Świercz i wsp. TOKSYCZNE DZIAŁANIE CHLORKU BENZALKONIOWEGONA ZWIERZĘTA I LUDZI*. Instytut 
Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Medycyna Pracy 2007;58(2):139 – 142 
Odp. na pyt. nr 1 – 3: Zamawiający swoje wymagania zawarł w treści SIWZ i nie zmienia ich.  
 
Pyt.4 Czy w pakiecie nr 16 pozycja 1 (Sevofluranum 250 ml – 300 butelek) Zamawiający wymaga, aby bez 

względu na zaoferowany produkt, każda  butelka była wyposażona w fabrycznie zamontowany 
adapter, kompatybilny z parownikami będącymi na wyposażeniu szpitala? 

Odp.: Zamawiający określił swoje stanowisko w odpowiedzi na pyt. nr 2 z dnia 06.12.2017r  
 
Pyt. 5. Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty w pozycji 1 na Gliclazidum (Diaprel MR) 60 mg x 

60 tabl. o zmodyf. uwalnianiu zamiast Gliclazidum (Diaprel MR) 30 mg x 30  tabl. o zmodyfikowanym 
uwalnianiu z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości? 
Podzielność dawki, w tabletce o zmodyfikowanym uwalnianiu w preparacie Diaprel MR w dawce 60 
mg, jest osiągnięta dzięki zastosowaniu technologii wbudowanej siatki polimerowej (EPMT2). 
Diaprel MR w dawce 60 mg w opakowaniu zawierającym 30 tabletek (kod EAN 5909997747446) jest 
objęty refundacją (por. 1229 , odpłatność ryczałtowa - R). 
W przypadku wyrażenia zgody na powyższą propozycję, prosimy o informację jaką ilość Diaprelu MR 60 
mg x 60 tabl. należy wycenić w ofercie przetargowej? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.. 
 

 

Powyższe odpowiedzi i zmiany SIWZ są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach 

niniejszego postępowania. 
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