Ostrów Wielkopolski dn., 02.06.2016 r.
Otrzymują:
- wykonawcy
- strona internetowa www.szpital.osw.pl

Znak sprawy FDZP.226.17.2016
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę leków dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.
W związku z otrzymaniem pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w
postępowaniu, Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Limanowskiego 20/22 udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:
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 drożdżaków Saccharomyces boulardii
( 250mg) oraz wskazań i dopuszczenia pod względem zastosowania w określonym wieku, będącej
środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, konfekcjonowanym w opakowaniach
x 20 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań.
Preparat
Floractin Enteric
Postać
Kapsułki
Dietetyczny środek spożywczy
Status rejestracyjny
specjalnego przeznaczenia
medycznego

Dawkowanie
Ilość w opakowaniu
Długość kuracji
Substancje czynne w 1 porcji
Kultura drożdżowa Saccharomyces
boulardii

Przechowywanie

Niemowlęta i dzieci w wieku do 3
roku życia - 1 kapsułka dziennie
Dzieci w wieku powyżej 3 lat oraz
osoby dorosłe – 2 kapsułki
15 kapsułek/box 150 kapsułek
Dzieci w wieku do 3 roku życia –
15 dni
Dzieci w wieku powyżej 3 lat oraz
osoby dorosłe – 7 dni
1 kapsułka
2,5 x 10 9 CFU
(jednostki tworzące kolonię)
Preparat nie zawiera białka mleka
krowiego, laktozy, sacharozy oraz
glutenu
Temperatura pokojowa
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Odpowiedź:
Zgodnie z siwz.

PYTANIE
W związku z zamiarem przystąpienia do organizowanego przez Państwa Szpital ww. przetargu
nieograniczonego zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
a. Czy w przypadku oferowania preparatu w opakowaniu innej wielkości niż podana w
formularzu Zamawiający wymaga edycji wymienionych w tabeli „ilości w op.” oraz
dostosowania tym samym „Ilości op”? Czy zmienić tylko liczbę wycenianych opakowań, a
wielkość proponowanego opakowania uwzględnić w dostawionej kolumnie z proponowaną
nazwą handlową preparatu?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w kolumnach ilość w opakowaniu,
ilość opakowań zgodnie z zaoferowanymi preparatami. Należy w widoczny sposób
odznaczyć zmianę np. przez pogrubienie lub podkreślenie tekstu.
b. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą
międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia
występującej postaci leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.kaps. tabl.-drażetki, a także; amp.-fiol.; fiol.-amp-strz i odwrotnie?
Odpowiedź: - droga podania doustna(tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki) - tak
iniekcje, amp.-fiol.; fiol.-amp-strz i odwrotnie – nie
c. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub
jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go
zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku
czy nie wyceniać go wcale?
Odpowiedź: Należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży leku.
d. Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 28 Enterol. Czy w wymienionej pozycji Zamawiający dopuści
wycenę preparatu zarejestrowanego jako suplement diety?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu leczniczego.
e. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 92 (Voriconazole) wymaga zaoferowania bezigłowego
zestawu do infuzji Voriconazolu, czyli Voriconazole 200mg proszek + rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do infuzji (50 ml z 0,9% roztworem chlorku sodu w wodzie do
wstrzykiwań) + sterylny łącznik oraz sterylna strzykawka jednorazowa. Zastosowanie tej
postaci leku (NF) zdecydowanie ułatwia podanie produktu i minimalizuje ryzyko strat leku.
Dzięki gotowemu rozpuszczalnikowi za każdym razem otrzymuje się odpowiednie stężenie
leku, wykluczając możliwość pomyłki i zastosowania nieodpowiedniej ilości lub stężenia
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rozpuszczalnika, albo rozpuszczalnika niekompatybilnego do substancji czynnej. Ponadto
bezigłowy zestaw do infuzji ma wpływ na bezpieczeństwo personelu- eliminuje możliwość
przypadkowego zakłucia, a tym samym obniżenia ryzyko zakażeń
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
f. Czy Zamawiający wymaga aby preparat w pakiecie nr 1 poz. 92 (Voriconazole) posiadał
rejestrację w profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka po
allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych oraz by mógł być
stosowany u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, nie poddawanych
hemodializie?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.
g. Pakiet nr 1 poz. 58. Preparat Nutrikid jest konfekcjonowany w pojedynczych opak. x 200ml.
Prosimy o weryfikację czy należy wycenić 75 takich opakowań, czy z przeliczenia 75x4 = 300
opakowań?
Odpowiedź: Należy wycenić 300 opakowań a 200 ml.
h. Pakiet 1 poz. 84 i 85. Thiopental. W obecnej chwili preparaty dostępny wyłącznie na
jednorazowe zezwolenie Ministra Zdrowia. Czy w związku z powtarzającymi się częstymi
brakami oraz długą procedurą zamawiania i dostawy Zamawiający zgodzi się wydzielić
preparat do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Z poważaniem
Dyrektor ZZOZ
Dariusz Bierła
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