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sygn. ZP/382-06/2016

Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy:
przetargu  nieograniczonego  na  dostawy  leków  dla  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku 
Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2016 r. pod nr 54773-
2016.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania:

20.05.2016r

1. Pytanie:   Dot.  pakietu  nr  1  poz.  136:  Zwracam  się  z  prośbą  o  odpowiedź  na  pytanie,  czy 
Zamawiający wymaga aby preparat Ketoprofen amp 50mg / ml, 2 ml x 10, posiadał rejestrację do  
stosowania dożylnego?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby ww preparat posiadał rejestrację do stosowania dożylnego.

2. Pytanie:   Dot.  pakietu  nr  1  poz.  129:  Zwracam  się  z  prośbą  o  odpowiedź  na  pytanie,  czy 
Zamawiający dopuści preparat Clindamycinum 600mg / 4ml x 5, w postaci fiolki?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww preparatu w postaci fiolki.

3. Pytanie:   Dot.  pakietu  nr  1  poz.  148:  Zwracam  się  z  prośbą  o  odpowiedź  na  pytanie,  czy 
Zamawiający wymaga, aby preparat Antyseptyk stosowany zewnętrznie – gazik jałowy z włókniny 
wiskozowo - poliestrowej nasączony 70% alkoholem izopropylowym *100 szt., posiadał rejestracje  
jako lek?
Odpowiedź: Zamawiający, nie wymaga, aby ww preparat posiadał rejestrację jako lek.

4. Pytanie:   Czy  w pakiecie  Nr  17  poz.  4  (427)  (Budesonide  0,25   mg/ml  amp.  1  op  x  20  amp.) 
Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić 
już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?   
Odpowiedź: Lek jest inhalowany i poprawa stanu zdrowia np. duszności, występuje praktycznie 
natychmiast.

5. Pytanie:   Czy Zamawiający w pakiecie Nr 11 poz. 11(290) (Bupivacaine Spinal   heavy 0,5% amp 
4ml x 5) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?
Odpowiedź: Zamawiający  nie  wymaga,  ale  dopuszcza  zaoferowanie  produktu  pakowanego 
w jałowe blistry.

6. Pytanie:   Dot. pakiet 16 pozycja 394,Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian 
sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml 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?
Czy  Zamawiający  dopuści   produkt  pakowany  po  20  szt.  w  kartonie  z  przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  produktu  Citra-Lock™,  Pakiet  nr  16 
pozycja 394.
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7. Pytanie:   Dot.  pakiet  7  pozycja  264,Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  opatrunek 
Woundclot™ oparty na technologii siatki hemostatycznej otrzymanej w wyniku nieutleniającej reakcji  
chemicznej wykorzystującej celulozę do budowania zaawansowanych grup funkcyjnych stosowany 
na  obfite  krwawienia,  który  zapobiega  dysocjacji  w  kontakcie  z  krwią,  co  wpływa  na  stabilność 
skrzepu nie wymagający mocnego ucisku i chroniący przed Stenozą.
Zdolność do absorpcji  płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi.  Pełna bio-
przyswajalność w czasie nie dłuższym niż 7 dni.
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  opatrunku  Woundclot™,  Pakiet  nr  7 
pozycja 264. 

8. Pytanie:   Dot. pakiet 7 pozycja 264, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany w kartonie, 
które zawiera 20 saszetek (saszetka zawiera 2 opatrunki o wym. 5 cm x 5 cm) z przeliczeniem 
zamawianej ilości?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na pakowanie ww produktu w kartonie,  Pakiet  nr 7 
pozycja 264.

9. Pytanie:   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 264 z pakietu 7 i stworzy osobny 
pakiet dla tych pozycji? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ww pozycji z Pakietu nr 7.

24.05.2016r

10. Pytanie:   1. Dot. Pakietu nr 3 poz 17 (178),
W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia medycznego będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego 
producenta, co jednakże ograniczyłoby konkurencję do wyrobu tegoż wytwórcy, uprzejmie prosimy o 
dopuszczenie  mozliwości  złożenia  oferty  w  postaci  równoważnego  preparatu  probiotycznego, 
również  będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego  przeznaczenia  medycznego 
zawierającym  taki  sam,  najlepiej  przebadany  pod  względem  klinicznym  szczep  bakterii 
probiotycznych Lactobacillus  rhamnosus GG w dawce 6 mld CFU / kapsułkę, w takiej samej postaci 
oraz o równoważnych wskazaniach do stosowania. 
Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania zaproponowane rozwiązanie.

11. Pytanie:    Dot. Pakietu nr 3, pozycja 18 (179)
W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej probiotyku będącej  
zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego  producenta,  uprzejmie  prosimy  o  dopuszczenie 
produktu równoważnego pod względem zawartości i  dawki bakterii  Lactobacillus rhamnosus GG, 
oraz dopuszczenia pod względem zastosowania w określonym wieku, oferowanego w takiej samej 
postaci. Oferowany preparat nie zawiera substancji, które mogłyby wywoływać niepożądane reakcje 
ze strony układu pokarmowego dzieci i noworodków (takich jak laktoza, kazeina, stearyniany, czy 
oliwa z oliwek).
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania zaproponowane rozwiązanie.

12. Pytanie:   Pakiet  nr 3 pozycja 17 (178): 
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym dopuszcza 
możliwość zakupu preparatu Multilac® ? W załączeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze 
cechy:
Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku 
z prebiotykiem.
Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywczą – oligofruktozę:
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Lactobacillus helveticus, Lactoccocus lactis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve
Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus termophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, 
Lactobacillus plantarum
Jest  stosowany 1  raz  na  dobę,  co  ma  korzystny  wpływ ekonomiczny  na  koszt  dziennej  dawki 
terapeutycznej.
Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność bakterii na niskie 
pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.
Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii.
Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych 
barwników.
Nie wymaga przechowywania w lodówce.
Multilac®  jest  suplementem  diety.  Jego  właściwości  zostały  potwierdzone  w  badaniach 
przeprowadzonych  w  Katedrze  Fizjologii  Człowieka  Uniwersytetu  Medycznego  im.  Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. 
Odpowiedź: Zamawiający w poz.  178,  Pakiet  3,  dopuszcza  do zaoferowania  ww produkt  o  ww 
parametrach, z zachowaniem wymaganej ilości z odpowiednim przeliczeniem zgodnym z zapisem 
SIWZ cz. II ust. 9.

30.05.2016r

13. Pytanie:   Dot.  pakietu 3,  pozycji  18 (179)  „Preparat  probiotyczny żywe kultury bakterii  (Dicoflor) 
krople 5 ml” czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej  
Floractin krople 5 ml producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu 
i jego najważniejsze cechy.
Odpowiedź:  Zamawiający  w  poz  179,  Pakiet  3,  dopuszcza  do  zaoferowania  ww  produkt, 
z zachowaniem wymaganej  ilości  z odpowiednim przeliczeniem zgodnym z zapisem SIWZ cz.  II  
ust. 9.

02.06.2016r

14. Pytanie:   Dot. pakietu nr 4, poz. 184 – Czy Zamawiający dopuści Carbo Activ kaps. w dawce 200mg? 
Carbo Medicinalis 300mg – zakończona produkcja. 
Odpowiedź:  Zamawiający  w  poz  184,  Pakiet  nr  4,  dopuszcza  do  zaoferowania  ww  produkt, 
z zachowaniem wymaganej  ilości  z odpowiednim przeliczeniem zgodnym z zapisem SIWZ cz.  II  
ust. 9.

15. Pytanie:   Dot.  pakietu nr 4,  poz.  198 – Naproxen zawiesina – zakończona produkcja.  Prosimy o 
wykreślenie lub informację w jaki sposób należy postąpić, czy preparat wyceniać z adnotacją pod 
pakietem o braku dostępności, czy nie wyceniać go w ogóle? 
Odpowiedź: Preparat w Pakiecie nr 4, w poz. 198 wycenić z adnotacją o braku dostępności.

16. Pytanie:   Dot. pakietu nr 4, poz. 200 – Oxymethazolin krople – czy Zamawiający miał na myśli dawkę 
0,01% ? 
Odpowiedź: Zamawiający w poz. 200, Pakiet  nr 4 miał na myśli dawkę 0,01%.

17. Pytanie:   Dot. pakietu nr 6, poz. 239 – Clonazepam inj. – czasowy brak, brak informacji na temat  
wznowienia  produkcji.  Prosimy o wykreślenie  lub informację  w jaki  sposób należy postąpić,  czy 
preparat wyceniać z adnotacją pod pakietem o braku dostępności, czy nie wyceniać go w ogóle? 
Odpowiedź: Preparat w Pakiecie nr 6, w poz. 239 wycenić z adnotacją o braku dostępności.

Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000358517
Kapitał zakł: 9 660 000 zł; PKD 86.10.Z; NIP: 764-26-40-360; REGON: 301457850



    Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.
ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

    tel.: +48 67 286 26 22 e-mail:szpitalwyrzysk@wp.pl
    fax: +48 67 286 24 63 http://szpitalwyrzysk.com

18. Pytanie:  Dot.  pakietu  nr  9,  poz.  271  –  Formaldehyd  40% -  czy  Zamawiający  dopuści  dostępny 
Formaldehyd w stężeniu  35-37% ? 
Odpowiedź: Zamawiający w poz 271, Pakiet nr 9, dopuszcza do zaoferowania ww produkt o ww 
parametrach, z zachowaniem wymaganej ilości z odpowiednim przeliczeniem zgodnym z zapisem 
SIWZ cz. II ust. 9.

19. Pytanie:  Dot.  pakietu  nr  14,  poz.  364  –  Torecan  inj.  -  czasowy  brak,  brak  informacji  na  temat 
wznowienia  produkcji.  Prosimy o wykreślenie  lub informację  w jaki  sposób należy postąpić,  czy 
preparat wyceniać z adnotacją pod pakietem o braku dostępności, czy nie wyceniać go w ogóle? 
Odpowiedź: Preparat w Pakiecie nr 14, w poz. 364 wycenić z adnotacją o braku dostępności.

20. Pytanie  : Dot. Pakiet nr 16, poz. 407 – Nutramigen – Czy Zamawiający dopuści Nutramigen  1 LGG – 
400g oraz Nutramigen 2 LGG – 400g i doprecyzuje, który Nutramigen miał na myśli? 
Odpowiedź: Zamawiający w poz 407, Pakiet nr 16, dopuszcza do zaoferowania produkt Nutramigen 
LLG, z zachowaniem wymaganej ilości z odpowiednim przeliczeniem zgodnym z zapisem SIWZ cz. 
II ust. 9.

21. Pytanie  :Dot.  pakietu  nr  17,  poz.  428  –  Trifas  10  inj.  -  czasowy  brak,  brak  informacji  na  temat 
wznowienia  produkcji.  Prosimy o wykreślenie  lub informację  w jaki  sposób należy postąpić,  czy 
preparat wyceniać z adnotacją pod pakietem o braku dostępności, czy nie wyceniać go w ogóle? 
Odpowiedź: Preparat w Pakiecie nr 17, w poz. 428 wycenić z adnotacją o braku dostępności.
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