Warszawa, dnia 15.01.2018r.
Nr sprawy SPZOZ.U.17/2018
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „sukcesywne dostawy leków”
(Nr sprawy SPZOZ.U.17/2018) wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść wyjaśnień na
otrzymane zapytania zamieszczono poniżej.
Zapytanie nr 1 z dnia 09.01.2018r.
1. Proszę o możliwość wydzielenia pozycji z pakietu nr 1(załącznik) i dopisania ich do pakietu nr 2, co pozwoli na przedstawienie Państwu oferty atrakcyjnej cenowo. Równocześnie prosimy o możliwość zaoferowania leku Propofolum pakowanego w fiolkach.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji wg Państwa załącznika do osobnego pakietu nr 18. Lista pozycji do wydzielenia wskazanych
przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zmodyfikowana treść załącznika nr 1 do SIWZ – formularza asortymentowo cenowego – dostępna jest na stronie
internetowej Zamawiającego www.zozursynow.pl w zakładce „Zamówienia”.
Ponadto, Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowania leku Propofolum
pakowanego w fiolkach.
Zapytanie nr 2 z dnia 10.01.2018r.
1. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycji 12 oraz 13 wyrazi zgodę aby produkt Metamizole, był zaoferowany w opakowaniu typu ampułka szklana z oranżowego szkła, pakowany x 10szt ?
Odpowiedź: W Pakiecie 2 pozycji 12 oraz 13 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań typu ampułka szklana z oranżowego szkła, pakowany x 10szt. Wykonawca
oferujący produkt konfekcjonowany po 10szt winien dokonać odpowiedniego przeliczenia
ilości oraz naniesienia uwagi do opisu w formularzu asortymentowo cenowym o zaoferowaniu produktu konfekcjonowanego w ilościach innych od pierwotnych.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 4 pozycji 1 preparatu Purisole SM roztwór sorbitolu i mannitolu, przejrzysty szybko eliminowany z organizmu po-

zwalający na bezpieczne wykonywanie zabiegów endoskopowych pęcherza moczowego stosowany w tych samych wskazaniach co Glicyna?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
3. Czy Zamawiający w przypadku zgody na dopuszczenie preparatu Purisole SM wyrazi
zgodę na wydzielenie z Pakietu 4 pozycji 1 co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo
oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 pozycji 2 produktu leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek
500ml?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycji 2 produktu
o powyższych parametrach.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 pozycji 13 produktu
leczniczego Mannitol 20% 250 ml w opakowaniu szklanym?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
6. Czy zamawiający w Pakiecie 6 pozycji 17 wymaga opakowania stojącego z polietylenu
z dwoma różnej wielkości portami zapewniającego szczelne połączenie ze wszystkimi
rodzajami zestawów do infuzji tzn. jedno- i dwukanałowych?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pakiecie 6 pozycji 17 jest 0,9 5 Natrium chloratum a 10 ml po 50 ampułek, więc pytanie jest bezzasadne.
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 pozycji 19,20,22 oraz
27 płynów w opakowaniu typu butelka stojąca wyposażona w dwa różnej wielkości por ty, zabezpieczone zatyczkami oznaczonymi strzałkami, co zmniejsza ryzyko pomyłki i
wyboru niewłaściwego portu do niewłaściwej procedury medycznej?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 pozycji 24 produktu
leczniczego Paracetamol 100 ml w opakowaniu fiolka?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Zapytanie nr 3 z dnia 11.01.2018r.
Pakiet nr 9
Poz.1.
Czy zamawiający dopuści emulsję Balmea skin care , przeznaczoną do pielęgnacji i
ochrony podrażnionej i suchej skóry rąk. Balsam skutecznie nawilża i pielęgnuje skórę po
częstym myciu i dezynfekcji rąk, szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej powłoki, za-

wiera parafinum liquidum, która jest stosowana do wytwarzania kremów dla dzieci, wzbogacony oliwą z oliwek, kosmetyk, w opakowaniach a 500 ml z pompką dozującą ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 poz. 1 produkt o powyższych parametrach.
Poz.2.
Czy zamawiający dopuści emulsję do pielęgnacji rąk i ciała Esemtan skin lotion, odżywiającą i pielęgnującą skórę, posiadającą właściwości nawilżające , niwelujący uczucie
szorstkości, zapobiega wysuszaniu skóry., uelastyycznia. , zalecana do codziennego stosowania po częstym myciu rąk, szybko się wchłania nie pozostawiając tłustej powłoki , zawiera olejku jojoba i wosk pszczeli, kosmetyk w op. a 150 ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 poz. 2 produkt o powyższych parametrach.
Poz.3.
Czy Zamawiający dopuści preparat Desderman Pure, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie: etanolu, propan-2-ol i bifenyl-2-ol), o wyjątkowych za letach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym. Spektrum i czas działania: B (łącznie z Tbc), F (Candida albicans), V (HBV,
HCV, HIV, Herpes Simplex, Rota, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia i SARS), dezynfekcja higieniczna – 30s., chirurgiczna – do 3 min., produkt biobójczy, w opakowaniach a 500 ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 poz. 3 produkt o powyższych parametrach.
Poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek Desam wipes soft, do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu, o doskonałej kompatybilności materiałowej w tym
wobec tworzyw sztucznych m.in. takich jak szkło akrylowe (plexiglas), chusteczki nasączone czwartorzędowymi związkami amonowymi. Rozmiar chusteczki 21,5 x 21,5 cm, o
spektrum działania: B (w tym MRSA), Tbc, F – 1 min., V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia,
Rota) – 5 min, wyrób medyczny, w opakowaniach a 200 szt. (BOX), z odpowiednim przeliczeniem ilości chusteczek?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 poz. 4 produkt o powyższych parametrach.
Poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek Desam wipes soft, do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu, o doskonałej kompatybilności materiałowej w tym
wobec tworzyw sztucznych m.in. takich jak szkło akrylowe (plexiglas), chusteczki nasączone czwartorzędowymi związkami amonowymi. Rozmiar chusteczki 21,5x21,5 cm. Spektrum działania: B (w tym MRSA), Tbc, F – 1 min., V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia,
Rota) – 5 min, wyrób medyczny, w opakowaniach a 200 szt. (wkład), z odpowiednim przeliczeniem ilości chusteczek?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 poz. 5 produkt o powyższych parametrach.

Poz.6.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek Desam wipes, do szybkiej
dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych oraz drobnego sprzętu medycznego odpornego na działanie alkoholu, nasączone : Etanol, izopropnaol, czwartorzędowe związki amoniowe. Rozmiar chusteczki 13x22cm, o spektrum działania: B (w tym Tbc), F, V (HIV, HBV,
HCV, BVDV/Vaccinia, Rota, Polio, Adeno) – 30 sek. wyrób medyczny w opakowaniach a
100 szt. (box), z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 poz. 6 produkt o powyższych parametrach.
Poz.7.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek Desam wipes, do szybkiej
dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych oraz drobnego sprzętu medycznego odpornego na działanie alkoholu, nasączone : Etanol, izopropnaol, czwartorzędowe związki amoniowe. Rozmiar chusteczki 13x22cm, o spektrum działania: B (w tym Tbc), F, V (HIV, HBV,
HCV, BVDV/Vaccinia, Rota, Polio, Adeno) – 30 sek. wyrób medyczny w opakowaniach a
100 szt. (wkład), z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 poz. 7 produkt o powyższych parametrach.
Poz.8.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Desprej sensitive, gotowego
do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i biguanidu,
odpowiedni dla wrażliwych materiałów (pleksiglas i powierzchnie lakierowane np. dotykowe monitory, inkubatory, sondy) o spektrum: B (w tym MRSA), Tbc, F – 1 min., V (HIV,
HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) – 5 min, wyrób medyczny, w opakowaniach a 1 L?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 poz. 8 produkt o powyższych parametrach.
Zapytanie nr 4 z dnia 12.01.2018r.
Zapytanie 1
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 zamieszczona 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: Ilości podawane w rubryce „Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym” są ilościami orientacyjnym dla Zamawiającego, służącymi do wykorzystania na etapie realizacji zamówień w celu odpowiedniego przeliczenia zamawianych ilości. W formularzu asortymentowo cenowym należy podać ilości faktyczne jakie występują na rynku.
Zapytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast
drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę preparatów z tabletek powlekanych
na kapsułki i odwrotnie, za wyjątkiem postaci leku o przedłużonym uwalnianiu i przedłużonym działaniu. Pozostałe produkty zgodnie z SIWZ.
Zapytanie 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Zapytanie 4
Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła
się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej
informacji.
Zapytanie 5
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 45 wymaga wyceny po 5 ampułek czy po 25 ampu łek?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga w pakiecie nr 1 poz. 45 wyceny x 5 ampułek.
Zapytanie nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie nr 1 poz. 90 po 20 tabletek w ilości
77 opakowań?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w pakiecie nr 1 poz. 90 produktu
konfekcjonowanego po 20 tabletek oraz w przeliczeniu ilości na 77 opakowań. Wykonawca oferujący produkt konfekcjonowany po 20 tabletek winien dokonać odpowiedniego
przeliczenia ilości oraz naniesienia uwagi do opisu w formularzu asortymentowo cenowym
o zaoferowaniu produktu konfekcjonowanego w ilościach innych od pierwotnych.
Zapytanie nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie nr 1 poz. 105 po 48 saszetek (jedy ny dostępny na rynku)?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w pakiecie nr 1 poz. 105 zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego x 4 lub 48 saszetki. Wykonawca oferujący produkt konfekcjonowany po 4 lub 48 saszetek winien dokonać odpowiedniego przeliczenia ilości oraz
naniesienia uwagi do opisu w formularzu asortymentowo cenowym o zaoferowaniu produktu konfekcjonowanego w ilościach innych od pierwotnych.
Zapytanie nr 8
Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 poz. 105 był preparat Makrogol 74 g x 48
saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Euro-

pejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga preparatu o powyższych parametrach.
Zapytanie nr 9
Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 poz. 105 był preparat Makrogol (74 g x 48
saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga preparatu o powyższych parametrach
Zapytanie 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie nr 1 poz. 110 w postaci tabletek o
przedłużonym działaniu (tylko dostępny w takiej postaci)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, by były to tabletki o przedłużonym uwalnianiu.
Zapytanie 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 poz. 166 i utworzenie nowego odrębnego pakietu? Umożliwi to przystąpienie większej ilości oferentów? Negatywna
odpowiedź spowoduje brak możliwości złożenia oferty w zakresie wyżej wymienionego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 166 do
osobnego pakietu nr 19. Lista pozycji do wydzielenia wskazanych przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zmodyfikowana treść załącznika nr 1 do SIWZ –
formularza asortymentowo cenowego – dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zozursynow.pl w zakładce „Zamówienia”.
Zapytanie nr 5 z dnia 12.01.2018r.
Zapytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie nr 1 poz. 120 Plantigmin, 0,5 mg/1
ml, roztw.do wstrz., 6 amp w ilości 200 opakowań dopuszczony na jednorazowe
zezwolenie MZ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji ilości w pakiecie nr 1 poz.
120 ze 120 op na 200op oraz wyraża zgodę na wycenę w pakiecie nr 1 poz. 120 Plantig min, 0,5 mg/1 ml, roztw. do wstrz., 6 amp dopuszczony na jednorazowe zezwolenie MZ.
Zapytanie nr 6 z dnia 12.01.2018r.
Zapytanie 1:
Czy w pakiecie Nr 1 poz. 22 (Budesonidum/Pulmicort/0,25 mg/ml płyn do nebulizacji a 2ml
x 20 poj.) oraz w pakiecie Nr 8 poz. 26 i 30 (NEBBUD 250MG/ML i PULMICORT 0,25
mg/ml 20 amp.) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa sta nu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu po zastosowaniu którego poprawa może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia.
Zapytanie 2:

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 22 (Budesonidum/Pulmicort/0,25 mg/ml płyn do nebulizacji a 2ml x 20 poj.) oraz w pakiecie Nr 8 poz. 26 i 30 (NEBBUD 250MG/ML i PULMICORT 0,25 mg/ml 20 amp.) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego,
przechowywać do 12 godzin?
Odpowiedź: W pakiecie Nr 1 poz. 22 oraz w pakiecie Nr 8 poz. 26 i 30 Zamawiający wymaga zaoferowania leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika można, zgodnie z
Charakterystyką produktu leczniczego przechowywać do 12 godzin.
Zapytanie 3:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 22 (Budesonidum/Pulmicort/0,25 mg/ml płyn do nebulizacji a 2ml x 20 poj.) oraz w pakiecie Nr 8 poz. 26 i 30 (NEBBUD 250MG/ML i PULMICORT 0,25 mg/ml 20 amp.) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?
Odpowiedź: W pakiecie Nr 1 poz. 22 oraz w pakiecie Nr 8 poz. 26 i 30 Zamawiający do puszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z berodualem i acetylocysteiną.
Zapytanie 4:
Czy w pakiecie Nr 1 poz. 22 (Budesonidum/Pulmicort/0,25 mg/ml płyn do nebulizacji a 2ml
x 20 poj.) oraz w pakiecie Nr 8 poz. 26 i 30 (NEBBUD 250MG/ML i PULMICORT 0,25
mg/ml 20 amp.) Zamawiający wymaga leku w postaci budezonidu zmikronizowanego?
Odpowiedź: W pakiecie Nr 1 poz. 22 oraz w pakiecie Nr 8 poz. 26 i 30 Zamawiający wymaga leku w postaci budezonidu zmikronizowanego.
Zapytanie 5:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 22 (Budesonidum/Pulmicort/0,25 mg/ml płyn do nebulizacji a 2ml x 20 poj.) oraz w pakiecie Nr 8 poz. 26 i 30 (NEBBUD 250MG/ML i PULMICORT 0,25 mg/ml 20 amp.) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość łączenia dawek?
Odpowiedź: W pakiecie Nr 1 poz. 22 oraz w pakiecie Nr 8 poz. 26 i 30 Zamawiający wymaga , aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum ) i drodze podania,
lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość
łączenia dawek.
Zapytanie nr 7 z dnia 15.01.2018r.
1. 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 zamieszczona 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: Ilości podawane w rubryce „Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym” są ilościami orientacyjnym dla Zamawiającego, służącymi do wykorzystania na etapie realizacji zamówień w celu odpowiedniego przeliczenia zamawianych ilości. W formularzu asortymentowo cenowym należy podać ilości faktyczne jakie występują na rynku.

2. Prosimy o wydzielenie z pakietu n 1 pozycji 166 do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 166 do
osobnego pakietu nr 19. Lista pozycji do wydzielenia wskazanych przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zmodyfikowana treść załącznika nr 1 do SIWZ –
formularza asortymentowo cenowego – dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zozursynow.pl w zakładce „Zamówienia”.
Ponadto, Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu preparatów ujętych w pakiecie nr 9 poprzez dookreślenie zamawianych pojemności bądź ilości.

