
 
 

        Rawa Mazowiecka, dn. 19.02.2019 r.  

Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa leków - postępowanie uzupełniające” o numerze 

sprawy  ZP/ 02 /2019  

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej informuje że 

w postępowaniu dotyczącym dostawy leków w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania 

i Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień: 

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 87, pozycji 41 preparatu Mannitol o 

stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności 100ml, 250ml, ponieważ:  

· Mannitol 15 % i 20%  mają wskazania do stosowania  w tych samych jednostkach chorobowych a 

dawkowanie mieści  się  w  rozpiętości  zakresu terapetycznego leku  

· Roztwory Mannitolu 15%  nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej (w 

przeciwieństwie do mannitolu 20%), a zatem  może być gotowy do użycia bez 

czasochłonnego  rozpuszczania   w gorącej  kąpieli wodnej 

· Nadruk informacji o leku  na worku Viaflo  zabezpiecza użytkownika przed  odklejeniem  etykiety 

oznakowania leku przez co zmniejsza  możliwość  wystapienia pomyłki  

Mannitol 15% w worku Viaflo  eliminuje  ryzyko  stłuczenia opakowania oraz zapewnia łatwość 

zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka. W przypadku 

pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktów do osobnego pakietu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający precyzuje, ze w przypadku zadania nr 1 poz. 41 dopuszcza ale nie wymaga. Zamawiający 

nie wyraża zgody na wydzielenie do oddzielnego zadania danej pozycji.   

  

Pytanie 2 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie w Zadaniu nr 87 pozycji nr  79 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w 

worku Viaflo, ponieważ: 

 zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie 

ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie 

wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio 

do organizmu pacjenta  

 redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz 

zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony 

pacjentów 

 worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo 

chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją  

 koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji 

opróżnionych butelek 



 
 składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni 

magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca? 

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co 

pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 

Odpowiedź:  

Zamawiający precyzuje, że w przypadku zadania nr 1 poz. 79 dopuszcza ale nie wymaga. Zamawiający 

nie wyraża zgody na wydzielenie do oddzielnego zadania danej pozycji.   

 

 

Pytanie nr 3 
Pytania – dotyczące pakietu nr 1: 
Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 poz. 31 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, 
worek trójkomorowy, zawierający aminokwasy z elektrolitami, glukozę oraz emulsję tłuszczową, 
która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii całkowitej 910 
kcal, do wkłucia obwodowego– Multimel N4-550E, 1500 ml? 
Przychylenie się do naszego zapytania spowoduje możliwość składania konkurencyjnych ofert i 
uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do 

oddzielnego zadania danej pozycji.   

 

Pytanie nr 4 
Dot. – Zadanie nr 1 poz. 5                                                                                                                                                                                                                                              

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 pozycja nr 5 dopuszcza opakowanie 10 szt.  

i wycenę  60 opakowań? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem do pełnych opakowań i zaokrąglenia w górę.  

 

Pytanie nr 5 
Dot. – Zadanie nr 2 poz. 86                                                                                                                                                                                                                                              

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 pozycja nr 86 dopuszcza opakowanie 5 szt.  

i wycenę  128 opakowań? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę.   

 

Pytanie nr 6 
Dot. –  Zadanie nr 1 poz. 5, 87 oraz Zadanie nr 2 poz. 52, 86                                                                                                                  

Zwracam się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 1 pozycji nr 5, 87 oraz z zadania  

nr 2 pozycji nr 52, 86 i utworzenie z tych pozycji nowego zadania, co umożliwi składanie ofert nie 

tylko dostawcom hurtowym, ale również producentom leków a w konsekwencji zwiększy 

konkurencyjność oraz pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 

 



 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania nr 1 poz. 5, 87. Jednocześnie informuje, ze w 

zadaniu nr 2 można składać oferty na poszczególne pozycje.   

 

 
Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  wydzielenie z Zadania nr 5 poz. 24 (Streptomycin 1g) i 
zaoferowanie leku z wydanym przez MZ czasowym dopuszczeniem do obrotu? 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania nr 5 poz. 24, dopuszcza zaoferowanie leku z 
wydanym przez MZ czasowym dopuszczeniem do obrotu 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 3- poz. Nr 14  (Fraxiparine 0,3 ml)? 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie - czy ze względów ekonomicznych w  Zadaniu nr 

3, poz. nr 14, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 200 opakowań Nadroparin calcium 2850 j.m. 

Axa  x 10 amp.strzyk., na postać wielodawkową Nadroparin calcium czyli FRAXIPARINE MULTI inj 

9500jm/ml x10f a 5ml (w ilości 13 opakowań) + STRZYKAWKA KD-JECTIII 1ml +igła 25G x100 (w 

ilości 13 opakowań) + MINI SPIKE V X 1 szt (w ilości 130 szt) 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 3 poz. 14 – ofertę można składać na 
wydzieloną pozycję 14 oraz łącznie na pozycje 15-16.  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie  postaci wielodawkowej Nadroparin calcium czyli 
FRAXIPARINE MULTI inj 9500jm/ml x10f a 5ml (w ilości 13 opakowań) + STRZYKAWKA KD-JECTIII 1ml 
+igła 25G x100 (w ilości 13 opakowań) + MINI SPIKE V X 1 szt (w ilości 130 szt) 
 

 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Budynek administracji, Sekretariat, ul. Warszawska 14, 96-
200 Rawa Mazowiecka w terminie najpóźniej do 27.02.2019r. do godz. 09.00.  
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27.02.2019 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Budynek administracji, sala 
konferencyjna, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka.  
 
 
 

 
        Z poważaniem   

        Dyrektor 

       Samodzielnego Publicznego Zakładu  

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

 



 
Małgorzata Leszczyńska 


