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Szczecin, dn. 24.01.2014 r. 

znak sprawy: ZP/220/17/14 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków Remifentanili Hudrochloridum, 
Gentamicini sulfas, Pantoprazolum, Thrombinum 
 

Wyjaśnienie nr  1 
 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
DOTYCZT  ZADANIA 2 

Pytanie nr 1) Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, 
aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy 
(lek)?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) 
posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek), dlatego w tym zakresie Zamawiający 
wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi.  
 
Pytanie nr 2). „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane 
wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?” 
Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa  
gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.  
Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w 
których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub 
wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju 
należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 
1634  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane 
wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich. 
 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający zamieszcza na więcej niż  2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, w związku z powyższym  Zamawiający nie przedłuża 
terminu składania i otwarcia ofert. 

 
Termin składania ofert upływa     29.01.2014 r. o godz. 10:00. 
Warunki otwarcia ofert                 29.01.2014 r. o godz. 11:00.  
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            Dyrektor SPSK-2 

 

 


