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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:  postępowania  nr  SPZOZ/PN/14/2014  prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  na dostawę produktów leczniczych, cz. IV – leki różne, płyny infuzyjne,  
kontrasty  dla SPZOZ w Sanoku.

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY  przedmiotu  

* Pytanie nr 1  – dot. zad. nr 1, poz. Nr 105 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu CitraFleet * 2 saszetki w ilości 
620 op. ? Odpowiedz na zapytanie  z dnia 11-04-2014 sugeruje taką możliwość lecz ilość 
opakowań pozostaje nadal sporna.
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów Moviprep 4 saszetki lub CitraFleet  
2 saszetki w ilości 620 opakowań. 

* Pytanie nr  2 – dot. zad. nr 1, poz. Nr 105
Czy Zamawiający wymaga preparatu Moviprep- zestaw  zawierający 2 sasz. A i  2sasz. B- w 
ilości 620 op.?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr  3 – dot. zad. nr 1, poz. Nr 180 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Diclofenac  50 mg * 30 tabl. w ilości 47op.?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 4 – dot. zad. nr 1, poz. Nr 393 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Colchicinum 0,5 mg * 20 tabl. w ilości 13 
op.? Brak na rynku leku konfekcjonowanego *50 tabletek.
Odpowiedź  :    Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Colchicinum 0,5 mg * 20 tabl. w 
ilości 13 op.

* Pytanie nr 5  – dot. zad. nr 1, poz. Nr 426 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Losartanum 50 mg * 30 tabl. w ilości 134 
op.? Brak na rynku leku konfekcjonowanego *50 tabletek.
Odpowiedź  :    Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Losartanum 50 mg * 30 tabl. w  
ilości 134 op.
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* Pytanie nr 6 – dot. zad. nr 1, poz. Nr 346 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Aqa pro inj.10ml*100 amp. w ilości 90 op.? 
Obecnie lek nie jest produkowany * 50 ampułek.
Odpowiedź  :   Zamawiający wymaga Aqa pro inj.10ml*100 amp. w ilości 180 op.

* Pytanie nr 7 – dot. zad. nr 21,41
Czy  zamawiający  w  celu  obniżenia  kosztów  leczenia  wymaga  produktu  Citra-Lock™  w 
stężeniu 4% w postaci ampułki i ampułko-strzykawki?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 8 – dot. zad. nr 21,41
Czy  zamawiający  w  celu  obniżenia  kosztów  leczenia  wymaga  produktu  Citra-Lock™  w 
stężeniu 30% w postaci ampułki?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr  9– dot. zad. nr 21,41
Czy  zamawiający  w  celu  obniżenia  kosztów  leczenia  wymaga  produktu  Citra-Lock™  w 
stężeniu 46,7% w postaci ampułki?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 10 – dot. zad. nr 21,41
  Czy  zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  produktu  Citra-Lock™  u  pacjentów 
hemodializowanych?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  11 – dot. zad. nr 21,41  
Czy zamawiający dopuszcza produkt Citra-Lock™ u pacjentów w żywieniu pozajelitowym?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 12 – dot. zad. nr  21,41
Czy zamawiający  dopuszcza  produkt  Citra-Lock™ jako skuteczną  i  efektywnie  kosztową 
alternatywę dla produktów przeciwzakrzepowych?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 13 – dot. zad. nr 21,41
Czy zamawiający  dopuszcza  produkt  Citra-Lock™ jako skuteczną  i  efektywnie  kosztową 
alternatywę  dla  produktów  przeciwbakteryjnych  stosowanych  u  pacjentów  dializowanych 
i/lub pacjentów z innym dostępem naczyniowym jak porty i cewniki?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 14 – dot. zad. nr  21,41
 Czy zamawiający dopuszcza produkt Citra-Lock™ w oparciu o zalety kliniczne jak:
•Działanie przeciwzakrzepowe
 Działanie przeciwbakteryjne
•Bezpieczeństwo
• Oszczędność czasu
• Unikanie krwawień związanych z heparyną
• Lepsze rezultaty w wymianie cewnika 
• Niższe zużycie i koszty zastosowania tPA
• Poprawa  niezawodności  testów  INR  (czas  protrombinowy  czas/międzynarodowy 
współczynnik znormalizowany)
• Zmniejszenie liczby przypadków hospitalizacji 
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• Bezpieczeństwo w przypadku Trombocytopenii (Pacjenci HIT)
• Efektywny cenowo
Odpowiedź  :   Zamawiający udzielił odpowiedzi w piśmie SPZOZ/SAN/ZP/63/2014 dnia 11-04-
2014r – pytanie nr 41.

* Pytanie nr 15 – dot. zad. nr 21,41
Czy zamawiający dopuszcza produkt Citra-Lock™ w stężeniu 4%, 30% oraz 46,7% gdzie nie 
znane są działania uboczne przy stosowaniu tego roztworu jako roztworu do zabezpieczenia 
cewnika, portu oraz innego dostępu naczyniowego?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza. 

 UWAGA:
Wobec  udzielonych  wyjaśnień  na  zapytania  Wykonawców  jak  również  modyfikacji 
treści  SIWZ  mających  wpływ  na  zaoferowany  przedmiot  zamówienia,  należy 
indywidualnie  uwzględnić  zmiany  w  ofercie  w  formularzu  cenowym  przedmiotu 
zamówienia.

Z poważaniem
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