
        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 06.03.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu 38 poz. 1 i 2: Z uwagi na aspekt ekonomiczny (dodatkowy 
koszt dezynfekcji) oraz zalecenia dotyczące zamkniętej linii podaży płynów 
infuzyjnych, w pakiecie nr 38, pozycja nr 1, 2  (Paracetamol roztwór do in-
fuzji  10mg/ml a 100ml, Paracetamol roztwór do infuzji  10mg/ml a 50ml), 
należy zaoferować w/w preparaty w flakonie wykonanym z  polietylenu, do 
którego podłączony zestaw do podaży płynu infuzyjnego  nie wymaga od-
powietrzania (opakowanie szklane - fiolka wymaga odpowietrzenia zesta-
wu do podaży, a tym samym następuje otwarcie zamkniętej linii do podaży 
płynów), oraz  z dwoma sterylnymi  portami, nie wymagającymi dezynfekcji 
przy pierwszym użyciu? 
2. Dot. Pakietu 42 poz. 1, 2 i 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofe-
rowanie w pakiecie  nr 42 pozycja 1, 2, 3 preparat równoważny pod   
względem zastosowania klinicznego gotowy roztwór do infuzji  Amikacin 
250mg/100ml,  Amikacin 500mg/100ml,  Amikacin 1g/100ml  w opako-
waniu typu Ecoflac Plus (butelka stojąca z dwoma równymi sterylnymi por-
tami) zgodnie z zaleceniami i wymogami prowadzenia bezpiecznej farma-
koterapii – Rezolucja Rady Europy CM/ResAP(2011/2017)1, w przeliczeniu 
na wymaganą ilość sztuk w zamówieniu? 
3. Dot. Pakietu 42 poz. 1, 2 i 3: Proszę, o doprecyzowanie czy należy za-
oferować w  pakiecie  nr 42, pozycja nr 1, 2, 3,  w/w preparaty, które nie 
zawierają w swoim składzie  wodorosiarczynu sodu lub pirosiarczynu sodu, 
gdyż w/w substancje mogą generować reakcje alergiczne u pacjentów do-
rosłych i dzieci? 
 

 



Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.03.2018 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 06.03.2018 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania: 
1) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
2) Zamawiający wyraża zgodę. 
3) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
 
  
 
 
 
 

 


