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Parczew, 23.03.2017 r. 

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

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/1/2017 (3) 
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. 
 
 
Pytania dotyczą Zadania nr 1 poz. 86 

1. Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz. 86  (Budesonid ) wymaga rejestracji wskazania u niemowląt 
i dzieci z pseudokrupem, czyli ostrym zapaleniem krtani?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
2. Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz. 86 wymaga aby preparat posiadał rejestracje umożliwiającą 

mieszanie z innymi roztworami do nebulizacji terbutaliny, salbutamolu, fenoterolu, 
acetylocysteiny. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
3. Czy Zamawiający w pakiecie w zadaniu 1 poz. 86 wymaga  aby Budesonid był w postaci 

ampułek? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
4. Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 1 poz. 86 stabilności po otwarciu ampułki do 12 godz.? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
5. Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 1 poz. 86 aby Budesonid do nebulizacji był stosowany 

z nebulizatorem pneumatycznym dyszowym? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
6.  Czy Zamawiający wyodrębni  z zadania 1 poz. 86 co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytania dotyczą Zadania nr 2 poz. 51 

7. Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci 

bezigłowej ampułki x 5ml  z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem Luer Slip, Luer Lock 

skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, 

stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając 

krwawienia ( pacjenci z HIT ), zastosowanie środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne 

rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

8. Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej 

ilości?   

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie dotyczy Zadania nr 26 

9. Czy Zamawiający w zadaniu nr 26 dopuści do udziału w postępowaniu produkt równoważny 

posiadający takie same właściwości funkcjonalne jak te, które zostały określone w SIWZ. 

Jednocześnie zobowiązujemy się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczymy 

Zamawiającemu wymaganą ilość glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami paski do 

glukometrów spełniające następujące parametry: autokodowanie, kapilara do automatycznego 

zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, możliwość 

alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, o dokładności 95% indywidualnych wyników 

glukozy w zakresie ± 15 mg/dl przy stężeniu glukozy ˂ 100  mg/dl i ± 15% przy stężeniu glukozy ≥ 

100 mg/dl, temperatura przechowywania pasków 4-30
o
C, temperatura wykonania pomiaru 10-40

o
C, 

ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, 

kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 

sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, 

bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA, 

opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
 
Pytania dotyczą Zadania nr 3 poz. 4 

10. Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 3 poz. 4 był preparat Makrogol  74 g x 50 saszetek 
(PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo 
Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego 
oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

11. Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 3 poz. 4 był preparat Makrogol (74 g x 50 saszetek, 
PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
 
            Podpisał: 
        

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie 
   mgr Janusz Hordejuk 

 

http://www.spzozparczew.pl/

