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     Parczew, dnia 07.04.2014r. 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2014 (2) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, surowców 
farmaceutycznych, opakowań do leków recepturowych, preparatów i sprzętu do podaży diet 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

        W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez 
Wykonawcę. 
      Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Pytanie Nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 9, pozycja 17,18 preparatu Mannitol 
o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności 100ml i 250ml, ponieważ: 
- Mannitol 15% i 20% mają wskazania do stosowania w tych samych jednostkach chorobowych 
a dawkowanie mieści się w rozpiętości zakresu terapeutycznego leku 
- Roztwory Mannitolu 15% nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej 
(w przeciwieństwie do mannitolu 20%) a zatem może być gotowy do użycia bez czasochłonnego 
rozpuszczania w gorącej kąpieli wodnej 
- Nadruk informacji o leku na worku Viaflo zabezpiecza użytkownika przed odklejeniem etykiety 
oznakowania leku przez co zmniejsza możliwość wystąpienia pomyłki 
Maninitol 15% w worku Viaflo eliminuje ryzyko stłuczenia opakowania oraz zapewnia łatwość 
zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza preparat o stężeniu 15%. Pozostałe parametry bez zmian. 
 
Pytanie Nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 9 pozycji 11 do oddzielnego pakietu? 
Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co 
pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie Nr 3 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w pakiecie 9 poz. 12 (Glucosum 5% et Natrium Chloratum 0,9% 1:1 250ml) 
opakowania PE bez portów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w pakiecie 9 poz. 12 opakowanie bez portów. Pozostałe parametry bez 
zmian. 
 
Pytanie Nr 4 
Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w pakiecie nr 9, pozycji nr 25 worka 
trójkomorowego do żywienia pozajelitowego o pojemności 1500ml – Olimel N7 o całkowitej 
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kaloryczności 1710 kcal oraz zawartości 10,5 g białka, 210 g glukozy, 60 g tłuszczu (80% oliwy        
z oliwek) 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego o pojemności 1500ml, 
o całkowitej kaloryczności 1710kcal oraz zawartości 10,5 białka, 210 g glukozy, 60 g tłuszczu 
(80% oliwy z oliwek).  
 
Pytanie Nr 5 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w pakiecie 7 poz. 3, preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w 
workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ: zastosowanie opakowań typu worek może w 
znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, 
ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest 
droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta, redukcja zakażeń ma 
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenia kosztów, 
również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów, worki Viaflo 
pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione 
przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją, koszty utylizacji opróżnionych 
worków są nawet o 50%  niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek. Składowanie 
produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniej powierzchni magazynowej, 
ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca? Powyższa modyfikacja umożliwi 
przystąpienie  do postępowania większej liczbie oferentów co pozwoli Zamawiającemu na 
uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w pakiecie 7 poz. 3 preparat w workach z dwoma portami.  Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 
  
Pytanie Nr 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 7 pozycji 2,6,7,8,9 do oddzielnego 
pakietu? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie 
oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
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