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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę: leków dla Powiatowej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu; 

Nr postępowania: 3/PSPR SPZ/PN/2017 

  

W związku z otrzymanymi zapytaniami Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
Zamawiający przekazuje informacje oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie poz. 58 Aqua Touch Jelly żelu z lidokainą, 6 mlx25 

strzyk.? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający  dopuszcza. 

 

Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu poz. 111 ze względu na zakończoną produkcję? 

ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu poz.122 ze względu na zakończoną produkcję? 

ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 150 z pakietu i utworzenie nowego odrębnego 

pakietu, co umożliwi przystąpienie do w/w postępowania większej ilości wykonawców, co daje 

możliwość uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty cenowej. 

ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie nr 5 

Czy w pakiecie zbiorczym poz. 14 (budesonidum  0,5 mg/ml zaw. do nebul. Op. 20 pojemników 2 ml) 

Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić 

już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający  dopuszcza. 
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Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym poz. 14 (budesonidum  0,5 mg/ml zaw. do nebul. Op. 20 

pojemników 2 ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie 

można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający  dopuszcza. 

 

Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym poz. 14 (budesonidum  0,5 mg/ml zaw. do nebul. Op. 20 

pojemników 2 ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z 

acetylocysteiną?  

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający  dopuszcza. 

 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie w pozycji 150 setonu bez nitki rtg? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający  dopuszcza. 

 
Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko-

strzykawki x 3ml (objętość 10ml) zgodna z Rekomendacją obsługi portu dożylnego stosowany w celu 

utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak 

działań niepożądanych do przepłukiwania dostępu naczyniowego zapewnia skuteczne i bezpieczne 

rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Nr kat.: 38553. 

Opakowanie zawiera pojedynczo pakowane ampułko-strzykawki w ilości 100 sztuk z przeliczeniem 

zamawianej ilości.  Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 45 z Pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet? 

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 

przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

 
          Z poważaniem 

Dyrektor PSPR SPZ w Mielcu 
           Paweł Pazdan

 


