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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/44/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę leków (13 zadań). 
  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie nr 1: Dotyczy zadania nr 5 poz. 4 i 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  
w zadaniu nr 5 pozycja 4 (Dekstran 40 000 10% 250 ml) i pozycja 5 (Dekstran 40 000 10% 500 ml) 
preparatów równoważnych Dekstran 40 000 10% 250 i 500 ml w opakowaniach typu worek? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zad. nr 5 poz. 4 i 5 wyżej wymienionych 
preparatów równoważnych w opakowaniach typu worek. 
 
Pytanie nr 2: Dotyczy zadania nr 5 poz. 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 
nr 5 pozycja 17 (10% Haes Steril 250 ml) preparatu 10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 250 ml? 
Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zad. nr 5 poz. 17 wyżej wymienionego 
preparatu 10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 250 ml. 
 
Pytanie nr 3: Dotyczy zadania nr 5 poz. 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 
nr 5 pozycja 18 (10% Haes Steril 500 ml) preparatu 10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 500 ml? 
Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zad. nr 5 poz. 18 wyżej wymienionego 
preparatu 10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 500 ml. 
 
Pytanie nr 4: Dotyczy zadania nr 5 poz. 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 
nr 5 pozycja 19 (Mannitol 20% 250 ml) preparatu równoważnego Mannitol 20% 250 ml w opakowaniu 
typu worek?  
Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zad. nr 5 poz. 19 wyżej wymienionego 
preparatu równoważnego w opakowaniu typu worek. 
 
Pytanie nr 5: Dotyczy zadania nr 5 poz. 23 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  zadaniu 
nr 5 pozycja 23 (Natrium Chloratum 0,9% 3000 ml) preparatu równoważnego Natrium Chloratum 
0,9% 3000 ml w opakowaniu typu worek?  
Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zad. nr 5 poz. 23 wyżej wymienionego 
preparatu równoważnego w opakowaniu typu worek. 
 
Pytanie nr 6: Dotyczy zadania nr 7 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 
nr 7 poz. 1 (6% Haes Steril 250 ml) preparatu 6% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 250 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej wymienionego preparatu. 
 
Pytanie nr 7: Dotyczy zadania nr 7 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 
nr 7 poz. 2 (6% Haes Steril 500 ml) preparatu 6% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 500 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej wymienionego preparatu. 
 
 
 
 

Z poważaniem 
Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych 
Maria Nieżorawska 

         
M.C.
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/44/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę leków (13 zadań). 
  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie nr 1: Dotyczy zadania nr 8 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 
preparatu równoważnego takiego jak „Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego zaw. rozt. 
aminokwasów 20 % emulsje tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity, z zawartością azotu 8,4g  
o nazwie Clinomel N6-900 1500 ml”?   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej wymienionego preparatu 
równoważnego. 
 
Pytanie nr 2: Dotyczy zadania nr 8 poz. 2: Czy w zadaniu nr 8 Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w pozycji 2 preparatu równoważnego takiego jak „Worek trzykomorowy o żywienia 
pozajelitowego zaw. rozt. Aminokwasów 20% emulsje tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity,  
z  zawartością azotu 11,2g o nazwie Clinomel N6-900 2000 ml”?   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej wymienionego preparatu 
równoważnego. 
 
Pytanie nr 3: Dotyczy zadania nr 8 poz. 3: Czy w zadaniu nr 8 Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w pozycji 3 preparatu równoważnego takiego jak „Worek trzykomorowy do żywienia 
pozajelitowego obwodowego zaw. rozt. aminokwasów 20% emulsje tłuszczową LCT, węglowodany  
i elektrolity, z zawartością azotu 5,5g o nazwie Clinomel  N4-550 1500 ml”?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej wymienionego preparatu 
równoważnego. 
 
Pytanie nr 4: Dotyczy zadania nr 8 poz. 4: Czy w zadaniu nr 8 Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w pozycji 4 preparatu równoważnego takieg jak „Worek trzykomorowy do żywienia 
pozajelitowego obwodowego zaw. rozt. Aminokwasów 20% emulsje tłuszczową LCT, węglowodany  
i elektrolity, z zawartością azotu 7,3g o nazwie Clinomel N4-550 2000 ml”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej wymienionego preparatu 
równoważnego 
 
Pytanie nr 5: Dotyczy zadania nr 8 poz. 5 i 6: Czy w pakiecie nr 8 Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w pozycji 5 preparat zaw. witaminy rop.. w wodzie 10 ml dla dorosłych i dzieci (Soluvit 10 
ml) i pozycji 6 preparat zaw. rop. w tłuszczach dla dorosłych 10 ml (Vitalipid adult 10 ml) preparatu  
o nazwie Cernevit 0,75g w ilości 660 szt. Zawierającego w swoim składzie zarówno witaminy 
rozpuszczalne w wodzie dla dorosłych i dzieci jak i w tłuszczach do żywienia pozajelitowego dla 
dorosłych? Preparat ten jest znacznie tańszy od Soluvitu i Witalipidu adult, co obecnie ma duże 
znaczenie ekonomiczne.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej wymienionego preparatu 
równoważnego 
 
Pytanie nr 6: Dotyczy zadania nr 8 poz. 8: Czy w pakiecie nr 8 Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w pozycji 8 preparatu równoważnego takiego jak „Roztwór pierw. śladowych dla 
dorosłych żywionych pozajelitowych o nazwie Decaven 40 ml”?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej wymienionego preparatu 
równoważnego 
 
Pytanie nr 7: Dotyczy zadania nr 8 poz. 7 i 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 
8 poz. 7 oraz poz. 9 i  utworzenie tym samym oddzielnego pakietu?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 



  

Pytanie nr 8: Dotyczy zadania nr 5 poz. 17 i 18: Czy w pakiecie nr 5 Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w pozycji 17 i 18 preparatu równoważnego o nazwie Hydroksyetyloskrobia 10%? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego o nazwie 
Hydroksyetyloskrobia 10%. 
 
Pytanie nr 9: Dotyczy zadania nr 7 poz. 1 i 2: Czy w pakiecie nr 7 Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w pozycji 1 i 2 preparatu równoważnego o nazwie Hydroksyetyloskrobia 6%  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego o nazwie 
Hydroksyetyloskrobia  6%. 
 
 
Uzasadnienie: 
Proponowane leki nie są biorównoważne do oczekiwanych przez szpital i w większości znajdują się już 
w asortymencie apteki zgodnie z umową przetargową. 
 

 
 
 
 
Z poważaniem 
Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych 
Maria Nieżorawska 

 
 
 
 
 
 
 
 
M.C.
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-3/44/07     zamówienia publicznego 
 

 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę leków (13 zadań). 

  

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

Z zakresu przedmiotu zamówienia wykreśla zadanie nr 3 – Clopidogrel 0,075g x  
28 tabl. w ilości 75 opakowań, które omyłkowo znalazło się w załączniku nr 2.                      

Za utrudnienia przepraszamy. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych 

Maria Nieżorawska 

         

         

 

 

 

 

 

 
 

 
M.C.

 

 

 


