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Parczew, 27.03.2017 r. 
  
 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/1/2017 (4) 
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 w zadaniu Nr 1 poz. 86 (Budesonidum zaw. do nebuliz 0,25 mg/ml a 2 ml x 20 szt.) 
Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić 
już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
2. Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1 poz. 86 (Budesonidum zaw. do nebuliz 0,25 mg/ml a 2 ml x 20 
szt.) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z 
obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
3. Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1 poz. 86 (Budesonidum zaw. do nebuliz 0,25 mg/ml a 2 ml x 20 
szt.) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie dotyczy Zadania nr 9 poz. 24 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9 poz 24 płynu wieloelektrolitowego o 

składzie najbardziej zbliżonym do osocza: Na/140 mmol/l; K/5 mmol/l; Mg/1,5 mmol/l; chlorki/98 

mmol/l; ph 7,4 osmolarność 95 mOsm/l; posiadającego podwójny układ buforowy (octan/glukonian), 

worek o pojemnośći 500ml. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie dotyczy Zadania nr 9 poz.16 
 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9, pozycja 16  preparatu: Natrium 
Chloratum 0,9% do irygacji – przepłukiwania   500 ml  typu pour bottle , jałowa, w butelce odkręcanej 
kwadratowej z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego  płynu nie mogła potoczyć się po 
zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwość pomyłki z płynami do 
zastosowania dożylnego? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie dotyczy Zadania nr 9 poz. 4 i 9 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 9 pozycji: 4 i 9 do oddzielnego pakietu? 
Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co 
pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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