
    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

Sygn. sprawy: ZP/382-06/2017

Odpowiedzi i wyjaśnienia udzielone w postępowaniu przetargowym

Dotyczy:
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  pod  nazwą  „Dostawa  leków  dla  Szpitala  Powiatowego  w Wyrzysku 
Sp. z o.o.”,  ogłoszonego  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w dniu  18.05.2017r.  pod 
nr 510963-N-2017.

24 maja 2017 r.

1. Pytanie:   czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie  5 pozycja 217 leku 
Cipronex 100 mg / 50 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w poz. 217 leku Cipronex 100 mg / 50 ml.

2. Pytanie:   czy zamawiający wymaga aby midazolam w pakiecie 6 pozycja 244, 245 i 246 po-
siadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości 
osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji  szkła z płynem ampułko-
wym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby lek w poz. 244, 245 i 246 posiadał w swoim 
składzie edetynian sodu.

3. Pytanie:   czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 6 pozycja 244 i 246 midazolam miał za-
rejestrowaną możliwość mieszania w jednej strzykawce z produktem Morphini Sulfas WZF?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga, w poz. 244 i 246 midazolam miał zarejestrowaną 
możliwość mieszania w jednej strzykawce z produktem Morphini Sulfas WZF, ale dopusz-
cza taki preparat.

4. Pytanie:   dotyczy pakietu nr 1 poz. 139, czy Zamawiający wymaga aby preparat Ketoprofen 
amp 50mg/ ml, 2 ml x 10, posiadał rejestrację do stosowania dożylnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

5. Pytanie:   dotyczy pakietu nr 1 poz. 132, czy Zamawiający dopuści preparat Clindamycinum 
600mg/ 4ml x 5, w postaci fiolki?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza preparat Clindamycinum 600mg/ 4ml x 5, w postaci 
fiolki.

6. Pytanie:   dotyczy pakietu nr 1 poz. 151, 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 stawia takiego wymagania.
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7. Pytanie:   dotyczy pakietu nr 3 poz. 181: Z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu za-
mówienia nazwy własnej dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
medycznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniające-
go te same cele, równoważnego zamiennika o nazwie LactoDr. z takim samym statusem 
rejestracyjnym, z identycznym szczepem bakterii  probiotycznych Lactbacillus rhamnosus 
GG ATCC 53103 w tym samym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania zaproponowane rozwiązanie.

8. Pytanie:   dotyczy pakietu nr 3 poz. 182: Z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu za-
mówienia nazwy własnej dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
medycznego będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, prosimy 
o dopuszczenie spełniającego te same cele, równoważnego preparatu występującego w tej 
samej postaci o nazwie LactoDr. krople, posiadającego ten sam status rejestracyjny, zawie-
rającego taki sam szczep bakterii probiotycznych Lactbacillus rhamnosus GG w identycz-
nym stężeniu 1 mld CFU/kroplę identycznej objętości opakowania 5 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania zaproponowane rozwiązanie.
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