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Parczew, 06.04.2017 r. 

  
 

Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/1/2017 (7) 
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 dotyczy zadania nr 2 poz. 86   

1. Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 86 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego 
(Kalii chloridum 15% 20ml) w postaci ampułek bezigłowych z końcówką luer lock, które w sposób 
znaczący redukują możliwość skaleczenia się personelu medycznego oraz zmniejszają koszty 
przygotowania leków we wlewach dożylnych? 

     Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 Pytanie dotyczy zadania nr 8   
2. Czy Zamawiający w pakiecie 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3-komorowego Kabiven 

Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego 
aminokwasy 34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 
kcal, objętość 1440ml? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 

Pytania dotyczą zadania nr 9  
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 w pozycjach 14, 15 mannitolu 20% 

w butelkach szklanych?  

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%. Dla osiągnięcia tego 
samego efektu klinicznego należy podać większą ilość Mannitolu 15% niż Mannitolu 20%, co  jest 
niekorzystne u pacjentów z obrzękiem. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 pozycji 16 płynu do irygacji pod 
nazwą Versylene Fresenius NaCl 0,9 % 500 ml butelka zakręcana? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

http://www.spzozparczew.com.pl/
http://www.spzozparczew.pl/


 

www.spzozparczew.pl 06.04.2017                              Strona 2 z 3 

 

5. Czy Zamawiający w pakiecie 9 w pozycjach 17-20 miał na myśli płyny  
w bezpiecznych opakowaniach typu butelka stojąca wyposażona w dwa różnej wielkości niezależnie 
zabezpieczone porty zabezpieczone plastikowymi zatyczkami (dodatkowo oznaczonymi strzałkami, 
jedna do wstrzyknięcia, druga wskazująca miejsce do podłączenia zestawu do infuzji) co zmniejsza 
ryzyko kontaminacji? Porty w proponowanych opakowaniach mają właściwości samozasklepiające 
dzięki czemu nawet po przypadkowym wyrwaniu zestawu do infuzji zalecony w terapii płyn nie 
wycieknie na zewnątrz. Reasumując - takie opakowanie skraca czas pracy personelu przy 
przygotowaniu infuzji oraz zmniejsza koszty przygotowania ze względu na brak konieczności 
dezynfekcji portów przed pierwszym użyciem. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 pozycji 22 płynu Ringera Fresenius w 
opakowaniu KabiPac – butelka z dwoma portami niewymagającymi dezynfekcji przed pierwszym 
użyciem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 9 poz. 22 zaoferowanie płynu Ringera Fresenius w 
opakowaniu KabiPac – butelka z dwoma portami niewymagającymi dezynfekcji przed pierwszym 
użyciem. 
 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 pozycji 23 płynu spełniającego opis, lecz 
w opakowaniu stojącym KabiPac - butelka z dwoma portami niewymagającymi dezynfekcji przed 
pierwszym użyciem? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

8. Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycji 24 miał na myśli płyn spełniający najnowsze Polskie Wytyczne 
Okołooperacyjnego Leczenia Płynami opracowane w ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy 
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, według których należy: stosować 
zbilansowane roztwory krystaloidów zawierające w swoim składzie wszystkie jony w stosunku 
zbliżonym do zawartości w osoczu (zawartość jonu chloru poniżej 110mEq/l) oraz osmolarności w 
granicach 280-295mosm/l? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 pozycja 29 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%. Preparat Vitalipid N Adult zawiera 
dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach żywienia pozajelitowego przez 
Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 9 pozycji 5 i 28, co pozwoli na przystąpienie 
do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo 
oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

11. Czy w zadaniu nr 9, pozycja nr 4 (6% HES 130/0,42 zawieszony w roztworze w pełni zbilansowanym) 
należy zaoferować preparat o osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza, norma  290 – 300 
mOsm/l ?. 

Odpowiedź: W zadaniu nr 9 poz. 4 należy zaoferować preparat o osmolarności zbliżonej do 
osmolarności osocza, norma  290 – 300 mOsm/l. 

12. Z uwagi na zalecenia dotyczące zbilansowanej płynoterapii oraz wytycznymi okołooperacyjnego 
leczenia płynami, w zadaniu nr 9, pozycja nr 24, należy zaoferować płyn wieloelektrolitowy w pełni 
zbilansowany, o osmolalności zbliżonej do osmolalnośći osocza w granicach 285 – 295 mOsm/kg H20,  
układzie buforujący składającym się z octanów, jabłczanów lub glukonianów, ale  nie powinien zawierać 
mleczanów i cytrynianów? 

Odpowiedź: W zadaniu nr 9 poz. 24 należy zaoferować płyn wieloelektrolitowy w pełni zbilansowany, o 
osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza w granicach 285 – 295 mOsm/kg H20, układzie 
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buforujący składającym się z octanów, jabłczanów lub glukonianów, oraz nie powinien zawierać 
mleczanów i cytrynianów. 
 
Pytanie dotyczy zadania nr 12 

13. Biorąc pod uwagę fakt, iż istotnym parametrem, który gwarantuje zamknięty system podaży płynów 
infuzyjnych jest rodzaj opakowania z płynem infuzyjnym, proszę, o doprecyzowanie czy należy 
zaoferować w  zadaniu nr 12, pozycja nr 1,2,3  w/w preparaty w flakonie -butelce z dwoma niezależnie 
zabezpieczonymi portami, nie wymagającymi dezynfekcji przy pierwszym użyciu, 

Odpowiedź: W zadaniu nr 12 poz. 1-3 należy zaoferować preparaty w flakonie -butelce z dwoma 
niezależnie zabezpieczonymi portami, nie wymagającymi dezynfekcji przy pierwszym użyciu. 

 
Pytania dotyczą zadania nr 10 

14. Z uwagi na bezpieczeństwo stosowania i przechowywania w temperaturze do 25°C oraz, ze względu na 
fakt, że preparaty propofolu nie zawierają środków konserwujących przeciwko drobnoustrojom i 
opakowanie z preparatem propofolu należy traktować jako jednorazowego użytku i jedno dawkowe, 
Zamawiający oczekuje zaoferowania w zadaniu nr 10, preparaty 1% i 2% propofolu, którego okres 
ważności oryginalnie  zamkniętej fiolki i ampułki  wynosi 2 lata?. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

15. Czy Zamawiający w pakiecie 10 w pozycji 2 (Propofol 50ml) nie nastąpiła pomyłka i Zamawiający miał 
na myśli 150 opakowań 1-fiolkowych, zamiast 10-fiolkowych?   

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
   
 
 
                                            
                                                                             Podpisał: 
                            Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie 
   mgr Janusz Hordejuk  
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