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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę produktów leczniczych

Oznaczenie sprawy: 09/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść zapytań i udziela 
pisemnych  wyjaśnień zgodnie  z  art.38 ust.2  ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1 
„Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 537 i 538 – Verapamil
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku pakowanego po 40 szt. w 1 opakowaniu?
Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe prosimy o wskazanie w jaki sposób prawidłowo 
przeliczyć ilość opakowań handlowych: czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy 
ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku?”

Odpowiedź: 
Tak,  należy podać  ilość pełnych  opakowań , zaokrągloną  w górę.

Pytanie 2 
„Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 279 – Lactulose syrop 9,75g/15ml butelka plastik.500 ml  x 1 butelka 
but. 95
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  roztworu  doustnego o  zawartości  laktulozy  10g / 
15ml?”

Odpowiedź: 
Tak.

Pytanie 3
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycja 1 leku Plofed 1% em. do wstrz.iv 
10 mg/ml 5 fiolek x 20 ml?.”

Odpowiedź :
Nie.       Pakiet VI poz. 1 to: Piperacillin  + Tazobactam

Pytanie 4
„Czy w związku z wycofaniem z produkcji preparatu opisanego w pozycji 1, w Pakiecie 17 – Decaven – 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji preparatu Tracutil w postaci koncentratu do 
sporządzania preparatu do infuzji, 10ml x 5fiol w ilości 64 opakowań?”

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 5
„Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 w pozycji 10 dopuści zaoferowanie w miejsce Clinimixu 2000ml,  
Clinimix 1500ml (z powodu wycofania formuły 2000 mililitrowej)?”

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 6
„Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu XVIII pozycji nr 6 i 7 i utworzenie odrębnego  
pakietu?”



Odpowiedź:
Tak.  Z wydzielonych  pozycji 6 i 7 z pakietu XVIII,  Zamawiający  tworzy pakiet XXII.
Wadium dla pakietu XVIII wynosi  - 1 270,00 zł
Wadium dla  pakietu  XXII wynosi 130 zł

Pytanie 7
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  10  pozycja  1,  2,  7-13,15-17,  21,24 
opakowań stojących z dwoma różnej wielkości portami, które w przeciwieństwie do worków nie trzeba 
dezynfekować przed pierwszym użyciem, co z kolei zmniejsza koszty użytkowania.?”

Pytanie 8
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 pozycja 5 preparatu Dekstran 40 000 10 
% 500 ml w butelce szklanej?”

Pytanie 9
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 pozycja 14 preparatu Mannitol 20% w 
opakowaniu szklanym?
Opakowanie szklane jest znacznie bezpieczniejsze w przypadku Mannitolu, gdyż jest całkowicie 
przezierne, co daje możliwość zauważenia i rozpuszczenia wszystkich skrystalizowanych cząsteczek
Dodatkowo, Mannitol jest stosowany głównie na oddziałach neurologicznych w przypadku obrzęku 
mózgu, w celu wymuszenia diurezy. Jeśli mamy obrzęk mózgu, bardzo ważne jest aby dostarczyć lek 
zmniejszający obrzęk w jak najmniejszej objętości, każda dodatkowa objętość płynu zwiększa obrzęk. 
Dlatego powszechnie stosowany jest Mannitol 20%, a nie 15%.
Aby osiągnąć ten sam efekt kliniczny należy podać większą ilość Mannitolu 15%  niż Mannitolu 20%, co 
jest niekorzystne u pacjentów z obrzękiem.”

Pytanie 10
„Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  11  pozycja  21  produktu  leczniczego 
Venolyte - płyn wieloelektrolitowy bez jonów Ca i glukonianu?”

Pytanie 11
„Czy Zamawiający w przypadku wyrażenia zgody na pytanie numer 1,2,3,4 wyrazi zgodę na wydzielenie 
pozycji 4,6,20,22,25
Są to produkty jednego producenta. Wydzielenie ich do innego pakietu pozwoli na udział w zmienionym 
pakiecie większej ilości oferentów”

Pytanie 12
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 pozycja 26 sterylnego przyrządu Ekstra 
Spike Plus  KabiPac do wielokrotnego pobierania  lub wstrzykiwania  płynów do /  z  fiolek i  butelek, 
posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką 
Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany 
filtr  przeciwbakteryjny  o  dużej  powierzchni,  bez  zastawki  zwrotnej,  który  jest  kompatybilny  z 
zaproponowanymi opakowaniami? 
Skuteczność  bakteriologiczna  filtru  odpowietrznika  w  modelach  Extra  Spike  wynosi  >99,9998% 
(skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sec, 96% RH. 20 °C, na urządzeniu aerozolowym 
Hendersona przy wykorzystaniu Bacillus subtilis var niger spores).”

Pytanie 13
„Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  16  pozycja  2  worka  3  komorowego 
Kabiven  do  żywienia  pozajelitowego  do  podawania  centralnie,  zawierającego  aminokwasy  68,0g, 
glukozę  200,0g,  emulsję  tłuszczową  80,0g,  azot  10,8g  i  energię  niebiałkową  1600  kcal  objętość 
2053ml?”

Pytanie 14
„Czy Zamawiający w pakiecie 16 w pozycji  3 wyrazi  zgodę na zaoferowanie  worka 3 komorowego 
Kabiven  do  żywienia  pozajelitowego  do  podawania  centralnie,  zawierającego  aminokwasy  51,0g, 
glukozę 150,0g, emulsję tłuszczową 60,0g, azot 8,1g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1540ml?”



Pytanie 15
„Czy Zamawiający w pakiecie 16 w pozycji 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego 
Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, 
glukozę 100,0g, emulsję tłuszczową 40,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 800 kcal objętość 1026ml?”

Pytanie 16
„Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  16  pozycja  5  worka  3  komorowego 
Kabiven  do  żywienia  pozajelitowego  do  podawania  centralnie,  zawierającego  aminokwasy  68,0g, 
glukozę 200,0g, emulsję tłuszczową 80,0g, azot 10,8g i energię niebiałkową 1600 kcal objętość 2053ml?”

Pytanie 17
„Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  16  pozycja  6  worka  3  komorowego 
Kabiven  do  żywienia  pozajelitowego  do  podawania  centralnie,  zawierającego  aminokwasy  85,0g, 
glukozę  250,0g,  emulsję  tłuszczową  100,0g,  azot  13,5g  i  energię  niebiałkową  2000  kcal  objętość 
2566ml?”

Pytanie 18
„Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  16  pozycja  7  worka  3  komorowego 
Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego 
aminokwasy 34,0g, glukozę 107,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal 
objętość 1440ml?”

Pytanie 19
„Czy Zamawiający w pakiecie 16 w pozycji 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego 
Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego 
aminokwasy 45,0g, glukozę 130,0g, emulsję tłuszczową 68,0g, azot 7,2g i energię niebiałkową 1200 kcal 
objętość 1920ml?”

Pytanie 20
„Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycja 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 2 komorowego 
Aminomix 1 Novum zawierającego 75g aminokwasów, 12,0g azotu, 300g glukozy, o energii 
pozabiałkowej 1200 kcal, osmolarność 1779 mOsm/l pojemność 1500ml?”

Pytanie 21
„Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycja 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 2 komorowego 
Aminomix 1 Novum zawierającego 100g aminokwasów, 16,0g azotu, 400g glukozy, o energii 
pozabiałkowej 1600 kcal, osmolarność 1779 mOsm/l pojemność 2000ml?”

Pytanie 22
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 w pozycji 11 witamin rozpuszczalnych 
w wodzie(Soluvit N) i tłuszczach(Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Podczas 
przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako 
rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu witamin 
rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu 
o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań , NaCl 0,9%. Proponowane przez nas preparaty, pomimo 
że są konfekcjonowane osobno stanowią równoważnik preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i 
tłuszczach a ich przygotowanie jest łatwe i nieskomplikowane.
Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach 
żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.”

Pytanie 23
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 21 produktu leczniczego Geloplasma – 
roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500ml?”

Odpowiedź :
Pytanie od  7  do 23  -  zgodnie z SIWZ 

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.04.2015 r.


