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Parczew, 22.03.2017 r. 

  
 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/1/2017 (2) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego dostawy produktów leczniczych, surowców 
farmaceutycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego, wyrobów medycznych 
i opakowań recepturowych 

  
 
 

Wyjaśnienia 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 
2004r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), 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 dotyczy Zadania nr 4 poz.3 

Czy zamawiający wyrazi zgodę w Zadanie nr 4 w pozycji 3 - Heparinum natricum krem 300jm/g a 20 
g, na dopuszczenie leku: Lioton 1000, 8,5 mg (1000 IU)/g, żel, posiadającego takie same 
wskazania do stosowania jak Heparinum natricum krem 300jm/g a 20 g w ilości 167op w 
przeliczeniu na Lioton 1000, 8,5 mg (1000 IU)/g 30g ? 
 
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 
1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 IU) heparyny sodowej (Heparinum natricum). Substancje pomocnicze 
o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan.   
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Żel 
Wskazania do stosowania Leczenie wspomagające: - w chorobach żył powierzchownych takich, jak: 
zapalenia żył, zakrzepowym zapaleniu żył, żylakach kończyn dolnych; - w krwiakach podskórnych, 
stłuczeniach, obrzękach. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 4 poz. 3 zaoferowanie preparatu Lioton 1000, 
8,5 mg (1000 IU)/g 30g z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
 
 
Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 4 poz. 3 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prepartu Lioton 1000, w opakowaniach 30g, 50g 
lub 100g? 
Umożliwi to przystąpienie do przetargu większej ilości wykonawców i zaoferowanie korzystniejszych 
cen. 
W załączniku Charakterystyka Produktu Leczniczego - Lioton 1000. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 4 poz. 3 zaoferowanie preparatu Lioton 1000, 
8,5 mg (1000 IU)/g 30g z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
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Pytanie nr 3 dotyczy Zadania nr 8 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, 
czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 8 poz. 1, trzykomorowy worek do 
żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i 
emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartości azotu 5,4 g i energia 
niebiałkowa 780 kcal, objętość 1500 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu 144. Zawartość w 
opakowaniu: 4 trójkomorowe worki. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 4 dotyczy Zadania nr 2 poz. 51 

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko-
strzykawki x 3ml (objętość 10ml) zgodna z Rekomendacją obsługi portu dożylnego stosowany w celu 
utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak 
działań niepożądanych do przepłukiwania dostępu naczyniowego zapewnia skuteczne i bezpieczne 
rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Nr kat.: 38553. 
Opakowanie zawiera pojedynczo pakowane ampułko-strzykawki w ilości 100 sztuk z przeliczeniem 
zamawianej ilości.  Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 4 dotyczy Zadania nr 2 poz. 51 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 51 z Zadania nr 2 i stworzy osobny pakiet?  

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 
przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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