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(ST/DZP/01/2013) 

 

Wyjaśnienia do SIWZ 

 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana 

Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie w odpowiedzi na 

otrzymane w dniu 1-4 lutego 2013 r. zapytania dot. przetargu nieograniczonego na dostawę 

leków (ozn. ST/DZP/01/2013) zamawiający przekazuje wyjaśnienia do siwz. 

 

 

Zapytanie dotyczące Zadania Nr 1 (Załącznik Nr 2A) 
 
Pytanie Nr 1 
Załącznik 2A – Czy Zamawiający w pozycji 263 wymaga wyceny Natrium chloratum 0,9%(pl) amp. 
10ml?  
Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. (obecnie poz. 16 zadanie nr 3). 

 
Pytanie Nr 2 
Załącznik 2A – Czy w pozycji 277 wycenić 16 op Nitromint aer. do stos. podj.    0,04    mg / dawkę, 
11g? 
Odpowiedź Zamawiającego:  

Tak. Modyfikacja z dn. 2013.02.06. (obecnie poz. 261 zadanie nr 1). 

 
Pytanie Nr 3 
Załącznik 2A – poz.282 Novoscabin płyn , 150 gram – koniec produkcji, czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na wycenę Skin Protect Novoscabin 10% 120ml w ilości 20op? 
Odpowiedź Zamawiającego:  

Tak, ale z odpowiednim przeliczeniem, tj. 25 opak. (obecnie poz. 266 zadanie nr 1). 

 
Pytanie Nr 4 
Załącznik 2A – poz.321 czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Prefaxine  kaps. o przedł. uw. 75mg, 
28sztuk? 
Odpowiedź Zamawiającego:  

Tak. Modyfikacja z dn. 2013.02.06. (obecnie poz. 303 zadanie nr 1). 

 

 

 
Pytanie Nr 5 
Załącznik 2A – poz. 414  proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wyceny Xylocaine 2% 
20mg/ml 5 fiolek a 50ml? 



Odpowiedź Zamawiającego:  

Tak. Modyfikacja z dn.2013.02.06. . (obecnie poz. 396 zadanie nr 1). 

 
Pytanie Nr 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Załącznika nr 2A niżej wymienionych pozycji: 
27. Aqua pro injectione rozt. do inf. 250 ml 
28. Aqua pro injectione rozt.do inf. 500 ml 
99. Dekstran 40 000 10% rozt. Do inf. 0,1g/1 ml, 500 ml 
163. Furosemidum amp. 20 mg/2 ml, 50 szt. 
174. Glucosum 10% rozt. do inf. 500 ml 
175. Glucosum 5% rozt. do inf. 250 ml 
176. Glucosum 5% rozt. do inf. 500 ml 
199. Injectio Solutionis Ringeri rozt. do inf. 500 ml 
206. Kalium chloratum 15% amp. 10 ml rozt. do inf. 0,15g/1 ml, 50 szt. 
230. Mannitol 20% flakon 250 ml rozt. do inf.200 mg/ml, 250 ml 
242. Metronidazol 0,5% rozt. do inf. 5 mg/ml, 100 ml 
263. Natrium chloratum 0,9% (pl) amp. 100 ml, 1 szt. 
264. Natrium chloratum 0,9% amp. 5 ml (pl) amp . 5 ml, 100 szt. 
265. Natrium chlorawym 0,9% KabiP (pl) roztw. do inf. 250 ml 
266. Natrium chloratum 0,9% KABIP (pl) rozt. do inf. 500 ml 
267. Natrium chloratum 10% amp. 10 ml (szkło) amp. 10 ml, 10 sztuk 
303. Płyn wieloelektr. fizj. 250 ml 
304. Płyn wieloelektr. fizjol. 500 ml 
 
Wydzielenie powyższych pozycji spowoduje przystąpienie do postępowania większej ilości 
wykonawców, a tym samym zwiększy konkurencyjność postępowania oraz  umożliwi zaoferowanie 
korzystnych cen dla Sanatorium. 
Odpowiedź Zamawiającego:  

Tak. Modyfikacja z dn.2013.02.06. (wydzielenie zadania Nr 3 - Załącznik nr 2C). 
 
Pytanie Nr 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie załączniku 2a pozycja 327 produktu 

równoważnego w formie roztworu gotowego do podaży Ciprofloxacin Kabi 100mg 

rozpuszczony w 50ml 0,9%NaCl? 

Zastosowanie cyprofloksacyny w postaci roztworu gotowego do podaży podnosi 

bezpieczeństwo terapii i stanowi oszczędność dla szpitala, ponieważ nie wymaga użycia 

dodatkowego sprzętu i płynów infuzyjnych koniecznych do przygotowania leku w 

przypadku cyprofloksacyny w postaci koncentratu w ampułkach i fiolkach. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. (obecnie poz. 309 zadanie nr 1). 

 

 

Zapytania dotyczące Zadania Nr 2 (Załącznik Nr 2B) 

 
Pytanie Nr 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie załączniku 2b pozycja 1 diety Fresubin 

Original w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego 

normokaloryczna (1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i 

soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe 

olej rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o 

osmolarności 220 mosmol/l? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Oczekuje produktów spełniających wymogi opisu 

przedmiotu zamówienia jak również dopuszcza możliwość składania ofert zawierających 

rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Ustawy PZP. 



 

Pytanie Nr 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie załączniku 2b pozycja 2 diety Reconvan 

w opakowaniu EasyBag 500ml w ilości 20 sztuk - dieta do żywienia dojelitowego 

bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa, dla krytycznie chorych 

zawierająca białko (wysoka zawartość białka, glutaminy i argininy): mleko (kaze¬ina, 

hydrolizat białka pszenicy)(5,5g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość EPA i DHA z oleju 

rybiego, 58% MCT): olej rybi (EPA, DHA), olej szafranowy, olej lniany, MCT(3,3g/100ml), 

węglowodany: maltodekstryny(12g/100ml) o osmolarności 270 mosmol/l? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Oczekuje produktów spełniających wymogi opisu 

przedmiotu zamówienia jak również dopuszcza możliwość składania ofert zawierających 

rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Ustawy PZP. 
 

Pytanie Nr 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie załączniku 2b pozycja 3 diety Diben w 

opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 

kcal/ml), bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy zawierająca białko mleka(w tym 

kazeina)(4,5g/100ml) tłuszcze(wysoka zawartość tłuszczów, MUFA)(olej słonecznikowy, 

olej szafranowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(5,0g/100ml) o niskiej 

zawartości węglowodanów(skrobia, fruktoza) (9,25g/100ml) błonnik(wysoka 

zawartość)(dekstryny tapioki, celuloza mikrokrystaliczna) (1,5g/100ml) o osmolarności 

345 mosmol/l? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Oczekuje produktów spełniających wymogi opisu 

przedmiotu zamówienia jak również dopuszcza możliwość składania ofert zawierających 

rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Ustawy PZP. 
 

Pytanie Nr 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie załączniku 2b pozycja 4 diety  

Survimed OPD w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego 

oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości 

celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko (krótkołańcuchowe 

peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska 

zawartość, 51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafranowy, olej rybi (EPA, 

DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), 

błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Oczekuje produktów spełniających wymogi opisu 

przedmiotu zamówienia jak również dopuszcza możliwość składania ofert zawierających 

rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Ustawy PZP. 
 

Pytanie Nr 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie załączniku 2b pozycja 5 diety  

Survimed OPD w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego 

oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości 

celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko (krótkołańcuchowe 

peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska 

zawartość, 51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafranowy, olej rybi (EPA, 

DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), 

błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Oczekuje produktów spełniających wymogi opisu 

przedmiotu zamówienia jak również dopuszcza możliwość składania ofert zawierających 

rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Ustawy PZP. 
 

Pytanie Nr 13 



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie załączniku 2b pozycja 6 diety Fresubin 

Original Fibre w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, 

normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa o wysokiej zawartości błonnika 

(prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 g/100ml), zawierająca białko 

mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 

kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (3,4g/100ml), 

węglowodany(maltodekstryny)(13,8g/100ml) o osmolarności 285 mosmol/l? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Oczekuje produktów spełniających wymogi opisu 

przedmiotu zamówienia jak również dopuszcza możliwość składania ofert zawierających 

rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Ustawy PZP. 
 

Pytanie Nr 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie załączniku 2b pozycja 7 diety Fresubin 

Protein Powder 300g - Suplement białka - białko serwatki w proszku(proszek 

rozpuszczalny), zawierająca 87g/100g białka, tłuszcze 1g/100g, nie zawierająca 

błonnika, wartość energetyczna 360kcal/100g? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Oczekuje produktów spełniających wymogi opisu 

przedmiotu zamówienia jak również dopuszcza możliwość składania ofert zawierających 

rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Ustawy PZP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


