
SPZOZ/SAN/ZP/05/2016                                         Strona 1 z 2 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówie ń Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok
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do wszystkich uczestników postępowania 
 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/05/2016  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę leków różnych - uzupełnienie SPZOZ w Sanoku 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia  

 
* Pytanie nr 1  - dot. zad. nr 5 
Prosimy o doprecyzowanie czy w Zadaniu nr 5 w poz.1 Zamawiający miał na myśli „klasyczny” płyn 
fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny zawierający jony:  Na, K, Ca, Mg, Cl buforowany 
octanami i cytrynianami? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza równoważne pod względem działania roztwory regulujące 
równowagę elektrolitową. 
 
* Pytanie nr 2 – dot. zad. nr 6 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 dietę o nazwie Survimed OPD 500 ml – kompletna dieta do 
żywienia dojelitowego, oligopeptydowa, zawierająca hydrolizat serwatki, białko 4,5g/100 ml, o niskiej 
zawartości tłuszczu 2,8g/100 ml w tym ponad 50% tłuszczy MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe (olej rybi – 
EPA, DHA), normokaloryczna 1lcal/ml, bezresztkowa, o osmolarności do 300 mosmol/l w 
opakowaniu easy bag o objętości 500 ml. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 3 – dot. zad. nr 6 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 dietę o nazwie Fresubin HP Energy 500 ml – kompletna dieta do 
żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa – co najmniej 20% energii 
białkowej (7,5g/100 ml), zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT, LCT i ω-3 
kwasy tłuszczowe (olej rybi – EPA, DHA), bezresztkowa, o osmolarności do 300 mosmol/l, w 
opakowaniu easy bag o objętości 500 ml. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 4 – dot. zad. nr 2 
Czy Zamawiający  w zadaniu Nr 2 poz. 1 i 2 (Meropenem inj. 0,5g i 1,0g x 10 fiolek) 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 porzebiegu 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: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
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* Pytanie nr 5 – dot. zad. nr 2 
Czy Zamawiający  w zadaniu Nr 2 poz. 1 i 2 (Meropenem inj. 0,5g i 1,0g x 10 fiolek) wymaga, aby 
trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
 
* Pytanie nr 6 – dot. zad. nr 3 
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym 
SPZOZ/PN/05/2016 w pakiecie (zadaniu) Zadanie nr 3 - leki różne, w pozycji 5 dotyczącej „Dicoflor 
krople a 5ml” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin krople 5 ml 
producenta Novascon Pharmaceuticals? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
 
 
 
 
 

   Z poważaniem  
 

 
 
 
 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia. 
 
 
 

 


