
        Sandomierz 14.03.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę leków, znak PN/5/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków, znak 
PN/5/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 16.02.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu 31 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wymaga aby ceftadyzym 
zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8ºC? 
2. Dot. Pakietu 32 poz. 1, 2, 3 i 4: Czy Zamawiający wymaga, aby cefurok-
sym występujący w kilku dawkach i postaciach pochodził od jednego pro-
ducenta, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta przed możliwymi interak-
cjami występującymi przechodzeniu na inne dawki? 
3. Dot. Pakietu 32 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wymaga, aby cefuroksym 
posiadał wszystkie drogi podania domięśniowo, dożylnie i do infuzji zgod-
nie z chpl produktu? 
4. Dot. Pakietu 40 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wymaga aby istniała moż-
liwość łączenia w jednej strzykawce Poltramu z Pyralginą zgodnie z chpl 
produktu? 
5. Dot. Pakietu 56 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wymaga, aby Metamizol 
miał możliwość podania maksymalnej dawki 5g na dobę, zgodnie z „Zalece-
niami postępowania w bólu pooperacyjnym AD 2014” i chpl produktu? 
6. Dot. Pakietu 56 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Py-
ralgin można było mieszać z Poltram 50 i Poltram 100, 50mg/ml, roztwór 
do wstrzykiwań? 
7. Dot. Pakietu 43 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wymaga, aby midazolam 
posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu 
niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów in-
terakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość mi-
dazolamu? 



8. Dot. Pakietu 43 poz. 2: Czy Zamawiający wymaga, by midazolam miał 
zarejestrowaną możliwość mieszania w jednej strzykawce z produktem 
Morphini Sulfas WZF? 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.03.2018 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 16.02.2018 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1) Zamawiający wymaga. 
2) Zamawiający nie wymaga. 
3) Zamawiający wymaga. 
4) Zamawiający nie wymaga. 
5) Zamawiający wymaga. 
6) Zamawiający nie wymaga. 
7) Zamawiający nie wymaga. 
8) Zamawiający nie wymaga. 
 
 
 

 


