
Instytut Matki i Dziecka 

ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa 

www.imid.med.pl 

 

     
Institute of Mother and Child 

L’Institut de la Mère et de l’Enfant 
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  WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ II 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-31/16 na dostawę: 
 

„Produktów leczniczych” 

 
Pytanie nr 1 – dot. części nr 2 
Poz. 16 Hydroxyzini hydrochloridum  inj  
Brak produkcji . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub  
o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o jego braku.  
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający prosi o wpisanie ostatniej ceny. 
 
Pytanie nr 2 – dot. części nr 2 
Poz. 18 Neostogminum inj  
Brak produkcji . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub  
o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o jego braku.  
Odpowiedź nr 2 
Zamawiający prosi o wpisanie ostatniej ceny. 
 
Pytanie nr 3 – dot. części nr 2 
Poz. 25 Voriconazolum 200 mg inj 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja 25 (Voriconazole) wymaga  zaoferowania 
gotowego bezigłowego zestawu do infuzji  Voriconazolu, nie wymagającego stosowania 
igły do rekonstytucji, zarejestrowanego w UE, czyli Voriconazole  200mg proszek + 
rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji (50 ml z 0,9% roztworem chlorku 
sodu w wodzie do wstrzykiwań) + sterylny łącznik oraz sterylna strzykawka 
jednorazowa. Zastosowanie tej postaci leku (NF) zdecydowanie ułatwia podanie 
produktu i minimalizuje ryzyko strat leku. Dzięki gotowemu rozpuszczalnikowi za 
każdym razem otrzymuje się odpowiednie stężenie leku, wykluczając możliwość pomyłki 
i zastosowania nieodpowiedniej ilości lub stężenia rozpuszczalnika, albo rozpuszczalnika 
niekompatybilnego do  substancji czynnej. Ponadto  bezigłowy zestaw do infuzji  ma 
wpływ na  bezpieczeństwo personelu- eliminuje  możliwość przypadkowego zakłucia, a 
tym samym obniża ryzyko zakażeń.    
Odpowiedź nr 3 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 4 – dot. części nr 3 
Poz. 7Amylasum,Lipasum ,Proteasum 16 000 j 
Brak produkcji . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o 
możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o jego braku.  
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Odpowiedź nr 4 
Zamawiający wykreśla z części nr 3 poz. 7. 
 
Pytanie nr 5 – dot. części nr 3 
Poz. 38 Phytomenadionum  inj 
Brak produkcji . brak zamiennika . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku 
z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o jego 
braku.  
Odpowiedź nr 5 
Zamawiający prosi o wpisanie ostatniej ceny. 
 
Pytanie nr 6 – dot. części nr 4 
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt w pakiecie nr 4 pozycja 1 i 2 posiadał 
bezpieczne, nietłukące się opakowanie z polipropylenu, zamykane korkiem 
chlorobutylowym, pokrytym od wewnątrz warstwą FluoroTec, aluminiowym kapslem  
i kapslem polipropylenowym w plastikowym blistrze? Ma to bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo osób zajmujących 
Odpowiedź nr 6 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 7 – dot. części nr 4 
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt w pakiecie nr 4 pozycja 1 i 2 posiadał 
wskazanie w leczeniu w skojarzeniu z kapecytabiną z bewacyzumabem lub bez 
bewacyzumabu jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianą postacią jelita 
grubego?                       
Odpowiedź nr 7 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 8 – dot. części nr 7 
Poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w kapsułkach (Amoxicillinum ) 
Odpowiedź nr 8 
Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

Pytanie nr 9 – dot. części  
Poz. 20. Levofloxacinum inj  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w op po 1 fiolce – 50 op 
Odpowiedź nr 9 
Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 10 – dot. części  
Poz. 25 Piperacillinum +Tazobactamum 2g +0,25 inj 
Brak produkcji . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o 
możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o jego braku.  
Odpowiedź nr 10 
Zamawiający prosi o wpisanie ostatniej ceny. 
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Pytanie nr 11 – dot. części  
Poz. 26 Piperacillinum +Tazobactamum 4g+0,5g inj 
Brak produkcji . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o 
możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o jego braku.  
Odpowiedź nr 11 
Zamawiający prosi o wpisanie ostatniej ceny. 
 
Pytanie nr 12 
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych  
w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk 
(tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, 
gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest 
korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań 
zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 
Odpowiedź nr 12 
Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na tak zadane pytanie bez wskazania na 
konkretny nr części i pozycji. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów  
– tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na 
ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?  
Odpowiedź nr 13 
Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na tak zadane pytanie bez wskazania na 
konkretny nr części i pozycji. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 14 
Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania 
lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie 
ostatniej ceny i informacji pod pakietem? 
Odpowiedź nr 14 
Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 15 
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz 
różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki  
i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania? 
Odpowiedź nr 15 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 7 poz. 23, 24 i 28? 
Odpowiedź nr 16 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 17- dot. części 10 poz. 4 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu pakowanego zbiorczo  
w 5 ampułek z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia?  
- Ambroxoli hydrochloridum 
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Odpowiedź nr 17 
Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
 
                                                  Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
 
  
 
               Magdalena Krysińska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ II zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 4 października 2016 roku. 

http://www.imid.med.pl/

