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Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem 

 

Dotyczy postępowania nr 36/ZP/2020 

 

 Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje 

o wpłynięciu zapytań dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego symbolem 36/ZP/2020, którego przedmiotem jest: 

„Dostawa leków”. 

 

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 67 i 68 wymaga opakowania wykonanego z polietylenu 

(LDPE), jako bezpiecznej i bardziej wygodnej alternatywy dla opakowania szklanego w warunkach pracy 

oddziału szpitalnego? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 71 i 72 wymaga, aby produkt metamizole był 

zaoferowany w opakowaniu typu ampułka szklana z oranżowego szkła, zapewniającym ochronę przed 

światłem, zgodnie z wymogiem Farmakopei Europejskiej? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 118 wymaga, aby w treści Charakterystyki Produktu 

Leczniczego Propofol znajdowały się dokładne zalecenia dotyczące podawania produktu w czasie 

wprowadzania i podtrzymywania znieczulenia ogólnego prowadzącego za pomocą systemu TCI (target control 

infusion) podczas podania leku z wykorzystaniem pomp infuzyjnych, co jest niezwykle istotne z punktu 

widzenia zachowania zasad bezpieczeństwa klinicznego pacjenta? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 65 ma na myśli/wymaga zaoferowania bezpiecznych 

ampułek wykonanych z polietylenu, z zakończeniem luer lock, pasujących do wszystkich strzykawek  

i pracujących w systemie bezigłowym? W myśl Dyrektywy Rady nr 2010/32/UE (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej 1.6.2010) z dnia 10 maja 2010r., w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania 

zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, należy zastosować rozwiązania 

zapobiegające lub uniemożliwiające zakłucia i zranienia wśród personelu przygotowującego leki do podaży 

pacjentowi. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga tego typu ampułek.  

 

Sporządzono w 1 egz.: 

1. adresat (strona internetowa, , zakładka zamówienia publiczne: szpital.zlotow.pl) 

2. a/a 

Sporządził: Bożena Michałek – Specjalista ds. zamówień publicznych, Dział Techniczno-Administracyjny, 

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl 


