
         Poznań, 28.01.2016r. 
 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. B. Krysiewicza 7/8  
61-825 Poznań 
AZP-381-01/16 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.-27.01.2016r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie 
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę produktów leczniczych, płynów 
infuzyjnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 
 
Treść pytań jest następująca: 
 

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach 
jednostkowych (innych niż w formularzu cenowym) pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie 
tożsama z podaną przez Zamawiającego w formularzu ( nie dotyczy preparatów z informacją 
nie zamieniać ) ? 

 
Odpowiedź: Tak  

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pyt. nr 1, proszę o informację, czy jeśli ogólna ilość 
sztuk nie jest podzielna przez wielkość opakowania, czy Zamawiający dopuszcza:  
- wycenę preparatów uwzględniając przeliczenia ilości z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku  
- czy też wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę ? 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w 
górę.  

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i 
odwrotnie ? 
 

Odpowiedź: Tak  
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: zamiast tabletek 

– tabletki powlekane, kapsułki, kapsułki twarde lub drażetki? zamiast tabletek powlekanych –
tabletki, kapsułki, kapsułki twarde lub drażetki? zamiast kapsułek-kapsułki twarde, tabletki 
powlekane, tabletki, lub drażetki? Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? 
Zamiast: (tabletek, tabletek powlekanych  lub kapsułek) - o powolnym uwalnianiu –
(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki) -  o zmodyfikowanym uwalnianiu?  (Celem zaoferowania 
korzystniejszej oferty cenowej.) 
 

Odpowiedź: Tak  
5. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 74 Hepatil 150mg x 40 tabl - czy w związku z faktem, że brak jest 

produkcji Hepatilu w dawce 150mg x 40tabl. zarejestrowanego jako lek, Zamawiający 
dopuści wycenę preparat o składzie 100mg L Asparginian L-Ornityny + 35mg Choliny 
zarejestrowany jako suplement diety. 
 



Odpowiedź: Tak  
6. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 188 – czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego 

Neo Tormentil maść 20 g? 
Odpowiedź: Tak  

7. Dotyczy pakietu nr  2  poz. 43 Citra Flee  Czy Zamawiający dopuszcza wycenę  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? 

 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  

8. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 81 Fortrans x 4 saszetki - czy Zamawiający wymaga  preparatu 
Makrogol 74 g   (PEG 4 litry - Fortrans) , który jest jedynym preparatem rekomendowanym 
przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym 
przygotowaniu do kolonoskopii i jest jedynym preparatem stosowanym do przygotowania 
pacjenta do badania wymienionym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia 
dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego 
(http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie) 

Odpowiedź: Tak  
9. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę 

na zaoferowanie w pakiecie 23 poz.1,2,3,6,7,9,10,11,16,17,19,21,23,25,27  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, Redukcja zakażeń ma 
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, 
również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów. Koszty 
utylizacji  i składowania odpadów opróżnionych worków są niższe niż  opróżnionych butelek i 
maja mniejszą kubaturę. 
 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  
10. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę 

na zaoferowanie w pakiecie 23  poz. 12,13,14,28,29,30 opakowania PE bez portów? 
 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 23, pozycja 24 preparatu: 

Natrium Chloratum 0,9% do irygacji – przepłukiwania   500 ml typu pour bottle w butelce 
odkręcanej kwadratowej z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego  płynu nie mogła 
potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwośc 
pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego? 
 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 poz. 30,31 nowoczesnego 

płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml  w opakowaniu worek Viaflo? Uzasadnienie: 
PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i 



fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolmarności. Elektrolity  wchodzace w 
skład  Plasmalyte sa tak dobrane, aby odpowiadały składowi osocza. Posiada podwójny układ 
buforowy (octan/glukonian). Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilność z krwią 
i lekami. PlasmaLyte  posiada  w składzie elektrolitowym  (w mmol/l): Cl  98, Na 140, K 5. 

 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  

13. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę 
na zaoferowanie w pakiecie 23 poz.37 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w 
workach? 
 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23, pozycji 42 preparatu 

Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności 100ml, ponieważ: 
Mannitol 15 % i 20%  mają wskazania do stosowania  w tych samych jednostkach 
chorobowych a dawkowanie mieści  się  w  rozpiętości  zakresu terapetycznego 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  wystapienia pomyłki. Mannitol 15% w worku 
Viaflo  eliminuje  ryzyko  stłuczenia opakowania oraz zapewnia łatwość zawieszenia przy 
pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka. 
 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  
15. Dotyczy pakietu nr 7: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat albuminy ludzkiej 

w pakiecie  nr 7 będący preparatem do podawania dożylnego, w pełni "zapadał" się tworząc 
pojemnik niewymagający zewnętrznej wentylacji do opróżnienia z samouszczelniającym się 
portem, co powoduje znaczące zmniejszenie ryzyka zakażenia krwi z uwagi na możliwość 
infuzji w systemie zamkniętym? Uzasadnienie: Wyniki metaanalizy danych zebranych w 15 
oddziałach intensywnej terapii (OIT) w 4 krajach, gdzie dokonano zmiany z otwartego 
systemu do infuzji na zamknięty, wykazały, że zmiana spowodowała znaczące zmniejszenie 
częstości CLABSI (zakażenia krwi związane z obecnością żylnych cewników centralnych, z 
ang. CLABSI - Central Line Associated Bloodstream Infections) na podstawie częstości 
CLABSI w przeliczeniu na 1000 dni z linią centralną (10,1 do 3,3, p<0,001). Wyniki badania 
wykazały, że śmiertelność ogólna w OIT również zmniejszyła się znacząco z 22,0 do 16,9 
zgonów na 100 pacjentów (p<0,001). W ostatnim okresie badania pojemnikiem do infuzji 
stosowanym na każdym OIT był plastikowy, w pełni "zapadający się" pojemnik 
niewymagający zewnętrznej wentylacji do opróżnienia i wyposażony w samouszczelniający 
się port.Referencja: Maki DG, Rosenthal VD, Salomao R, Franzetti F, Rangel-Frausto MS. 
Impact of switching from an open to a closed infusion system on rates of central 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.  

16. Dotyczy pakietu nr 11.Czy zamawiający w pakiecie 11 poz.4 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
produktu równoważnego , gąbki kolagenowej gdzie 1 cm2 gąbki o grubości 0,5 cm zawiera 
2,8 mg kolagenu ze ścięgien końskich , impregnowanej siarczanem gentamycyny 192mg( co 
odpowiada 137,28 mg gentamycyny) o wymiarach 12x8x0,5 cm zarejestrowanej pod nazwa 
handlowa GentaFleece? 

 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  



17. Czy zamawiający w pakiecie 11 poz.5 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu 
równoważnego , gąbki kolagenowej gdzie 1 cm2 gąbki o grubości 0,5 cm zawiera 2,8 mg 
kolagenu ze ścięgien końskich , impregnowanej siarczanem gentamycyny 48 mg( co 
odpowiada 26,4-34,32 mg gentamycyny) o wymiarach 6x4x0,5 cm zarejestrowanej pod nazwa 
handlowa GentaFleece? 

 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  

18. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 11 poz 4 i 5  do odrębnego pakietu, 
co zwiększy możliwość uzyskania przez Zamawiającego bardziej konkurencyjnej ceny? 

 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  

19.  Dotyczy  Pakietu 2 poz.18. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 18 opakowanie 200 ml z 
odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
20. Dotyczy  Pakietu 2 poz.67. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 67 Rectanal 150 ml ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.   
                                                                                                                              Zamawiający 

                                                                     Z-ca Dyrektora  
                                                     ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
                                                                             /----------/ 
                                                         mgr inż. Marzena Krzymańska  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Ewa Oleksyn, tel. 61 850 62 95 


