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Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa leków” o numerze sprawy ZP/01/2020  

 
 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej informuje że w 

postępowaniu dotyczącym wyżywienia pacjentów Szpitala w trybie przetargu nieograniczonego 
wpłynęły zapytania i Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień: 

  
Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.6. termin dostaw „cito” z 8 godzin na 12 godzin dla zadania 

nr 3?   

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz. Jednocześnie wyjaśnia, że dostawa „na cito” jest to sporadyczne, 

jednostkowe zamówienie, wykonywane tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi pilna potrzeba 

zamawiającego, którego nie mógł on przewidzieć w szczególności np. dla ratowania życia. 

 

Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.3 z 2% do wartości max. 

0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wartość kary umownej określonej w par. 6.1.3 z 2% do 

wartości max. 0,2%.  

Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.4 z 2% do wartości max. 

0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wartość kary umownej określonej w par. 6.1.4 z 2% do 

wartości max. 0,2%.  

Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wymaga, aby lek w pakiecie (zadaniu) nr 3, pozycja 1-4, Enoxaparin sodium,  nie 

wymagał dodatkowego monitorowania i aby było to potwierdzone w CHPL? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga żeby leki były transportowane zgodnie z wymaganiami procedur Dobrej Praktyki 

Dystrybucyjnej określonej we właściwych przepisach prawa. Natomiast transport leków termolabilnych z 

hurtowni do apteki Zamawiającego odbywał się w odpowiednich opakowaniach ze wskaźnikiem 

temperaturowym lub monitoringiem temperatury przesyłki.  

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany przez Wykonawcę lek zawarty w pakiecie (zadaniu nr 2 

poz. 1-8 posiadał własne, udokumentowane  badania kliniczne w tym publikacje dotyczące stosowania u 

pacjentów w zakresie interny, kardiologii, chirurgii, chirurgii onkologicznej  potwierdzające skuteczność i 

 bezpieczeństwo jego stosowania wszystkich zarejestrowanych dawek leku? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

Pytanie nr 6 
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1  poz. 121  wycenę Trilacu produktu leczniczego  spełniającego te 

same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z 
rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), 
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Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i 

dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań? 
Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1  poz. 121  wycenę Trilacu z przeliczeniem kapsułek na 

odpowiednią liczbę pełnych opakowań, zaokrąglonych w górę  

Pytanie nr 7 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu 1 poz. 80 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. - będącej dietetycznym środkiem 

spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu 

wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. 

Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i 

metabolizm glukozy. 

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym 

środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w 

celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem 

farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na 

wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza 

uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie nr 8 
Czy w Zadanie nr 1 Leki ogólne poz. 78 (Fortrans proszek , 4 saszetki po75g) Zamawiający wyrazi 

zgodę na wycenę preparatu Moviprep x 4 sasz. i po przeliczeniu zaoferowanie 50 opakowań? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Moviprep x 4 sasz. i po przeliczeniu zaoferowanie 50 

opakowań 
 

 

 
 

         Z poważaniem 

 


