
                        

   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /16                                                          Data: 07.11.2016 r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego  na  dostawę leków  oraz  środków  farmaceutycznych  (Znak  postępowania:

4746/2016).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.   Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.,)

Zamawiający  przekazuje   treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z

wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1.Pakiet  2  pozycja 59 Czy zamawiający dopuści  produkt Citra-Flow™( cytrynian sodu )  w stężeniu 4% w postaci
ampułko-strzykawki x 5ml (objętość 5ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o
najwyższej  czystości  chemicznej  brak  działań  niepożądanych  do  przepłukiwania  dostępu  naczyniowego  zapewnia
skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Nr kat.:  3854E1.
Opakowanie zawiera pojedyńczo pakowane ampułko-strzykawki w ilości 120 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Nie

2.Pakiet 2  pozycja 59                                                                                                                                                                
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 59 z Pakiet 2 – Leki II i stworzy osobny pakiet?               
Odpowiedź: Nie

3. Pakiet 1 pozycja 146                                                                                                                                                                
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie LactoDr., 
będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do 
stosowania u noworodków, dzieci i osób dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany pod względem 
klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG (działanie potwierdzone w kilkuset 
opublikowanych badaniach klinicznych) w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę w opakowaniach x
30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań.
Odpowiedź: Nie

4.Pakiet 1 pozycja 268                                                                                                                                                      
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie 
LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego 
przeznaczonym do stosowania u noworodków, dzieci i osób dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany 
pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG (działanie 



potwierdzone w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld 
CFU/kapsułkę w opakowaniach x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań.       
Odpowiedź: Dopuszczamy

5. Pakiet 2, pozycja 59                                                                                                                                                                       
Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml 
skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania 
prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego o działaniu przeciwzakrzepowym oraz przeciwbakteryjnym?                    
Odpowiedź: Nie

6. Pakiet 2, pozycja 59                                                                                                                                                                       
Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Nie

7. Pakiet 34, pozycja 1 i 2 Czy Zamawiający w pakiecie Nr 34 poz. 1 i 2 (Meropenem 500mg i 1g) wymaga, aby meropenem
posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z 
zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie 
płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, powikłane 
zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek  
miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?                              
Odpowiedź: Tak

8.Pakiet 1, pozycja 38 Czy w pakiecie Nr 1 poz. 38 (Budesonide 0,5  mg/ml  a 2 ml x 20 pojemników do inhalacji z 
nebulizatora) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w 
ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?                                                                                                                          
Odpowiedź: Tak

9. Pakiet 2, pozycja 78,79 i 80                                                                                                                                                           
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 2 poz. 78, 79 i 80 (Metoprolol 100, 25 i 50 mg x 28 tabl. o przedł. uwaln.) 
wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: 
tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?  
Odpowiedź: Nie

10. Pakiet 2, pozycja 23                                                                                                                                                                     
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 2 poz. 23 (Bupivacainum Spinal Heavy 0,5% /4ml x 5 amp.) wymaga zaoferowania 
produktu pakowanego w jałowe blistry? 
Odpowiedź: Nie      

                                        
11. Pakiet 65, pozycja 1,2,3                                                                                                                                                               
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT 
zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 
13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, 
igła)?
Odpowiedź: Nie

12. Pakiet 1, pozycja 180                                                                                                                                                                   
Czy zamawiający wyłączy z Pakietu nr 1: pozycję 180 (MISOPROSTOL 200 MCG X 30 TABL., 80op), wraz z 



utworzeniem osobnego pakietu, który będzie zawierał w/w pozycje?                                                                                        
Odpowiedź: Nie

                                                            Z poważaniem


