
 
 
 
 
 

 
Nr KRS 0000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS 

Regon 330904973 
NIP 669-21-91-946 

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001 
 

 

tel. sekr. (094) 3471670     fax (094) 3411697      e-mail: poliklinika@pro.onet.pl       http://www.poliklinika.koszalin.pl 
 

 

Certyfikat Jakości 
ISO 9001-2015 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Koszalinie 
75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2 

 

Koszalin, 15.09.2021 r. 
M-2373-13/2021-P4 
 

Do oferentów 
 
Dotyczy: Postępowanie przetargowe nr M-2373-13/2021 na Zakup i sukcesywną dostawę leków dla 
Działu Farmacji Szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Koszalinie” 
 
 SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, informuje, że do postępowania nr M-2373-13/2021 wpłynęły 
poniższe zapytania: 
 
Pytanie nr 11 
Czy w Zadaniu 6 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, 
liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu 
Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ 
kaps, identycznym jak w produkcie opisanym w SIWZ? Zawartość żywych kultur bakterii probiotycznych 
w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w NIL. Produkt 
konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią 
liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 12 
Czy w Zadaniu 6   Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, 
liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu 
Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany  
w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę 
opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 13 
Czy w Zadaniu nr 7 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego  
w swoim składzie 250 mg żywych kultur probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce? 
Zawartość żywych kultur probiotycznych drożdży w oferowanym produkcie została potwierdzona  
w niezależnym badaniu wykonanym  w NIL. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom 
z nietolerancją galaktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 14 
Zamawiający określa w Zadaniu nr 89  system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwę 
własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza 
konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych tego samego producenta  
(ze względu na chronione prawem patentowym zabezpieczenia konstrukcyjne sprawiające,  
że z glukometrem danego producenta kompatybilne są wyłącznie paski tego samego wytwórcy) tym 
samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne 
na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów 
pomiaru glukozy. W związku z  tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy 
Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta 
(wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami:  

a) enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, możliwość 
wykonywania pomiaru we krwi osób dorosłych i noworodków, czas pomiaru 5 sekund, wielkość 
próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, przydatność pasków do użycia  w ciągu 
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12 miesięcy po otwarciu fiolki, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 
15197:2015? 

b) enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość wykonywania pomiarów we krwi 
kapilarnej i żylnej, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, 
wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, opakowanie pasków 
zawierające 2 fiolki x 25 szt. co wydłuża okres możliwości użycia otwartego opakowania 
pasków, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015? 

c) enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość wykonywania pomiarów we krwi 
kapilarnej, żylnej i noworodkowej zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt do 0-70%, czas 
pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, 
opakowanie pasków zawierające 1 fiolkę x 50 szt, parametry funkcjonalne zgodne  
z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 15 
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku 
występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), 
niż umieszczone w SWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających 
właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości 
opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Odpowiedź: Należy dokonać przeliczenia zaokrąglając w górę do pełnego opakowania. 
 
Pytanie nr 16 
Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą 
międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej 
postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, 
kaps.-kaps.twarda, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, tabl.-
tabl.dojel, kaps.-kaps.doj.  i odwrotnie)? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 17 
Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą 
międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej 
postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz , amp.-
amp.strzyk., ampułki-pojemniki, flakony-butelki,  i odwrotnie? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 18 
Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy 
brak produkcji, a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić czy należy wycenić 
ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku? 
 
Odpowiedź: Należy wycenić lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku. 
 
Pytanie nr 19 
Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.?  
W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 20 
Dotyczy Zadania nr 1, czy zamawiający dopuści wycenę tabl.powl.? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 21 
Dotyczy zadania nr 3, poz.1, czy zamawiający dopuści wycenę leku w opak. x 56 tabl.doj. w ilości 115 
op? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 22 
Dotyczy zadania nr 3, poz.2, czy zamawiający dopuści wycenę leku w opak. x 56 tabl.doj. w ilości 420 
op? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 23 
Dotyczy zadania nr 5, poz.1,2,3, czy zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach o innej wielkości  
z przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 24 
Dotyczy zadania nr 6, czy zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach o innej wielkości  
z przeliczeniem ilości? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 25 
Dotyczy zadania nr 15, poz.1, czy zamawiający dopuści wycenę Dulcobis,10 mg, czopki, 6 szt. w ilości 
142 op.? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 26 
Dotyczy zadania  nr 44, poz.2, czy zamawiający dopuści wycenę Argosulfan, 20 mg/g, krem, 100 g  
w ilości 100 op? (Brak produkcji opak. 400 g przez producenta) 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 27 
Dotyczy zadania nr 45, prosimy o wskazanie ilości jaką należy wycenić? 
 
Odpowiedź: Należy wycenić 366 op. Zamawiający zmienia zapis w załączniku 2 – Formularzu 
asortymentowo-cenowym. 
 
Pytanie nr 28 
Dotyczy zadania nr 46, poz. 1,2, 3, czy zamawiający dopuści wycenę postać tabl. powl. ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 29 
Dotyczy zadania nr 52, poz.2, czy zamawiający miał na myśli wycenę tabl. powl. w dawce 500 mg x 20 
szt? 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 30 
Dotyczy zadania nr 53, czy zamawiający dopuści wycenę kaps.tw.? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 31 
Dotyczy zadania 57, czy zamawiający dopuści wycenę Amiodarone 50 mg/ml; 3 ml, roztw.do wstrz.,  
5 amp w ilości 24 op? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 32 
Dotyczy zadania nr 61, poz.3, czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w opak.x,30 szt,blist. w ilości 
4 op? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 33 
Dotyczy zadania nr 81, czy zamawiający miał na myśli wycenę Esomeprazolum 40 mg x 28 kap.doj.tw.? 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Zadanie nr 34 
Dotyczy zadania nr 83, poz.2, czy zamawiający miał na myśli wycenę Ropivacaini hydrochl.        
10 mg/ml; 10 ml, roztw.do wstrz., 5 amp w ilości 25 op? (Brak dostępnej dawki 10mg/ml 5 ml x 10 fiol? 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 35 
Dotyczy zadania nr 89, prosimy o podanie ilości opakowań pasków jaką należy wycenić? 
 
Odpowiedź: Należy wycenić 800 op. 
 
Pytanie nr 36 
Dotyczy zadania nr 94, poz. 1, czy zamawiający dopuści wycenę postaci tabl. powl.? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 37 
Dotyczy zadania nr 97, poz.1, czy zamawiający dopuści wycenę Polopiryna Max, 500 mg, tabl. dojelit., 
20 szt. z przeliczeniem ilości opak.? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 38 
Dotyczy zadania nr 100, poz.1, czy Zamawiający dopuści wycenę Amantix, 100 mg, tabl. powl., 30 szt., 
bl(3x10) w ilości 1 op.? (Brak dostępnych opak. x 6 szt.). 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 39 
Dotyczy zadania nr 100, poz.3, czy Zamawiający dopuści wycenę HepaDr., tabl.powl., 40 szt w ilości  
20 op? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 40 
Dotyczy zadania nr 101, czy zamawiający dopuści wycenę Fortrans, 74 g, prosz.d/sp.roztw.doustn., 48 
sasz. w ilości 39 op? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 41 
Dotyczy zadania nr 104, poz.3, czy zamawiający dopuści wycene postac tabl.powl.? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 42 
Dotyczy zadania nr 104, poz.4, czy zamawiający dopuści wycene Ascorbicum acid  1000 mg, 
kaps.twarde, 60 szt w ilości 10 op? (supl.diety) 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 43 
Dotyczy zadania nr 129, poz. 1, czy Zamawiający dopuści wycenę postać kaps. miekka? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 44 
Dotyczy zadania nr 129, poz. 2, czy Zamawiający dopuści wycenę w opak.  tabl. draż., x20 szt, w ilości 
60 op? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 45 
Dotyczy zadania nr 135, poz. 2, czy zamawiający dopuści wycenę tabl. powl. przedł. uw ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 46 
Dotyczy zadania nr 144, poz.4, czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci żelu? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 47 
Dotyczy zadania nr 145, poz.3, czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w opak. x 10 tabl. z 
przeliczeniem ilości? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 48 
Dotyczy zadania nr 161, poz. 2, czy zamawiający dopuści wycenę Oxycort, aer.na skórę, 32,25 g (55 
ml) ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 49 
Dotyczy zadania nr 176, czy zamawiający dopuści wycenę Surmedi, igły do penów insul.,30G (0,30) 
8mm, 100 szt w ilości 51 op? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 50 
Dotyczy zadania nr 177, poz.1, 2, czy zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabl.? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 51 
Dotyczy zadania nr 192, poz.1, czy zamawiający miał na myśli wycenę Neurovit, tabl.powl., 100 szt, 
bl(5x20) w ilości 20 op? (dawka leku odpowiada amp.) 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie nr 52 
Dotyczy zadania nr 194, poz.3, czy zamawiający wykreśli pozycję z zadania? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wydziela pozycję 3 do osobnego zadania. 
 
Pytanie nr 53 
Dotyczy zadania nr 199, czy zamawiający dopuści wycenę preparatu Alverinum w dostępnej dawce 60 
mg, kaps. twarde, 20 szt w ilości 10 op? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 54 
Dotyczy zadania nr 202, poz.1, czy zamawiający dopuści wycenę leku w opak. x 90 szt w ilości 30 op? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 55 
Dotyczy zadania nr 202, poz. 2, czy zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabl., x 30 szt w ilości 
7 op? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 56 
Dotyczy pakietu nr 7 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej 
EnteroDr., kaps. twarde, 20 szt. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 57 
Dotyczy pakietu nr 69 poz. 1. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny Parafiny 
zarejestrowanej jako produkt leczniczy czy jako surowiec farmaceutyczny? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny Parafiny zarejestrowanej jako produkt leczniczy. 
 
Pytanie nr 58 
Dotyczy pakietu nr 98 poz. 2. W związku z wycofaniem z oferty producenta prosimy o wykreślenie lub 
wydzielenie pozycji z pakietu. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wydziela pozycję 2 z pakietu 98. 
 
Pytanie nr 59 
Dotyczy pakietu nr 101 poz. 1. 
Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z 
SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego 
(ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla 
zamawiającego? 
Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie 
chemicznym zgodnym z SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu Makragol 74g w opakowaniu po 4 saszetki, w ilości 
460 opakowań, co daje 1840 saszetek, zgodny z SWZ, rekomendowany przez Europejskie 
Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) o składzie chemicznym zgodnym  
z SWZ. 
 
Pytanie nr 60 
Dotyczy pakietu nr 105 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Silimax, 70 mg, kaps. 
twarde, 36 szt ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 61 
Dotyczy pakietu nr 130 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Metronidazol 
0.5%, roztw. do infuz.,100 ml w opakowaniu x 40 szt z  odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 
W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktu Metronidazole 0,5% 100 ml RTU, 
czy tym samym oczekuje zaoferowania produktu leczniczego w postaci farmaceutycznej „roztwór do 
infuzji”, do podania w postaci powolnej infuzji dożylnej, które jest jedynym bezpiecznym sposobem 
podania metronidazolu dożylnego zarówno u dorosłych i dzieci zgodnie z wytycznymi podawania tego 
antybiotyku, oraz która jako jedyna jest zgodna z innymi zarejestrowanymi w procedurach unijnych 
postaciami farmaceutycznymi metronidazolu do podania dożylnego? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu 
leczniczego w postaci farmaceutycznej „roztwór do infuzji”, do podania w postaci powolnej 
infuzji dożylnej. 
 
Pytanie nr 62 
Dotyczy pakietu nr 136 poz. 1. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego  
w postaci kapsułek zawierających mini tabletki odporne na działanie soku żołądkowego? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 63 
Dotyczy pakietu nr 169 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści  wycenę 41 opakowań preparatu Makrogol  
74 g  x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo 
Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego 
oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na 
nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie  uzasadnienia 
merytorycznego. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający w zadaniu 169 poz. 5 wymaga proszku do 
sporządzania roztworu doustnego, znajdującego się w dwóch osobnych saszetkach (A i B).  
W skład saszetek wchodzi: 

a) saszetka A: 
- Makragol 3350 – 100 g 
- Sodu siarczan bezwodny – 7,500 g 
- Sodu chlorek – 2,691 g 
- Potasu chlorek – 1,015 g 

b) saszetka B: 
- Kwas askorbowy – 4,700 g 
- Sodu askorbinian – 5,900 g 

 
Pytanie nr 64 
Dotyczy zadania nr 198. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 198 pozycji nr 2 celem 
złożenia ważnej oferty cenowej. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wydziela pozycję 2 z zadania 198. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Elżbieta Czeszewska 
……………………………………….. 

Dyrektor 
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