
        Sandomierz 17.08.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę produktów leczniczych, znak PN/18/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie prze-
targu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, znak PN/18/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 13.08.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści nastę-
pującej: 
 

Pytania 

1. Dot. Pakietu 43 poz. 6, 7: Prosimy o doprecyzowanie czy należy zaoferować worek  3-
komorowy do żywienia pozajelitowego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną, glukozę, 
emulsję tłuszczową z omega3, mct/lct, olej sojowy i olej z oliwek, bez kwasu glutaminowego. Do 
żywienia  centralnego, Nie zawiera elektrolitów? 

2. Dot. Pakietu 6 poz. 1: Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
produktu leczniczego w opakowaniu pakowany po 20 sztuk? 
3. Dot. Pakietu 9 poz. 2-4: Czy Zamawiający w Pakiecie 9 pozycja 2-4 wyrazi zgodę na zaofero-
wanie produktu leczniczego w opakowaniu pakowany po 10 sztuk? 
4. Dot. Pakietu 41: Czy Zamawiający w Pakiecie 41  wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu 
leczniczego w opakowaniu pakowany po 10 sztuk? 
5. Dot. Pakietu 42 poz. 1: Czy Zamawiający w Pakiecie 42 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaofero-
wanie produktu leczniczego w opakowaniu pakowany po 10 sztuk i wydzielenie pozycji 1 do 
osobnego pakietu? 
6. Dot. Pakietu 46 poz. 1, 2: Czy Zamawiający w ramach zwiększenia konkurencyjności, wyrazi 
zgodę na zaoferowanie produktu spełniającego wymóg łączenia w jednej strzykawce produktu 
metamizol z produktem Poltram oraz dodatkowo posiadający możliwość połączenia w jednej 
strzykawce produktu metamizol z produktem Tramal na podstawie przeprowadzonych badań 
stabilności, co daje pełne spektrum możliwości zastosowania połączeń  produktu metamizol ze 
wszystkimi dostępnymi na rynku preparatami tramadolu? 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.08.2018 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 13.08.2018 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świę-

tego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1) Tak. 
2) Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
3) Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
4) Zamawiający informuje, że tak opisał w/w produkt leczniczy.  
5) Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu po 10 szt., 
natomiast nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.  
6) Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
 
 
 

 


