
        Sandomierz 12.01.2015 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę produktów leczniczych, znak PN/46/2014 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów 
leczniczych, znak PN/46/2014 

 
Do Zamawiającego w dniu 07.01.2015 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
 
1. Z uwagi na zalecenia dotyczące prowadzenia bezpiecznej farmakoterapii,  
należy zaoferować w pakiecie nr 42 pozycja nr 1, gotowy roztwór do infuzji 
Paracetamol roztwór do infuzji   10mg/ml, 100ml  oraz pozycja nr 2 - Para-
cetamol roztwór do infuzji  10mg/ml,  50ml w opakowaniu stojącym - fakon 
z dwoma sterylnymi portami, w przeliczeniu na wymaganą ilość sztuk w 
zamówieniu? 
2. Ze względu na fakt, że preparaty propofolu nie zawierają środków kon-
serwujących przeciwko drobnoustrojom i opakowanie z preparatem propo-
folu należy traktować jako jednorazowego użytku i jedno dawkowe, co 
gwarantuje tylko konfekcjonowanie w/w preparatu w ampułkach. Proszę o 
doprecyzowanie, czy zamawiający w pakiecie nr 45, oczekuje i „Propofol  
MCT/LCT inj. iv. lub do wlewów 0,1g/20ml ”,  konfekcjonowanego w am-
pułkach? 
 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 12.01.2015 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 07.01.2015 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, 
że: 
1) Zamawiający w Pakiecie 42 w poz. 1 dopuszcza również gotowy roztwór 
do infuzji Paracetamol 10mg/ml 100ml w opakowaniu stojącym – flakon z 
dwoma sterylnymi portami, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 
ilości, 



2) Zamawiający w Pakiecie 42 w poz. 2 dopuszcza również Paracetamol 
roztwór do infuzji 10mg/ml 50ml w opakowaniu stojącym – flakon z dwo-
ma sterylnymi portami, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, 
3) Zamawiający informuje, że w Pakiecie 45 w poz. 1 nastąpiła omyłka pi-
sarska, której dokonuje poprawy. W związku z powyższym Zamawiający w 
tym pakiecie wymaga preparatu Propofol  MCT/LCT inj. iv. lub do wlewów 
0,1g/20ml konfekcjonowanego w ampułkach. 

 


