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Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa leków-fortrans” o numerze sprawy ZP/05/2020  
 
 
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej informuje że w 
postępowaniu dotyczącym „Dostawy leków-fortrans” w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły 
zapytania i Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień: 
  
Pytanie nr 1 
Czy w Pakiet zbiorczy poz. 1 (Fortrans proszek , 4 saszetki po75g) Zamawiający wyrazi zgodę na 

wycenę preparatu Moviprep x 4 sasz. i po przeliczeniu zaoferowanie 1000 opakowań? 

Informujemy, że jeden zestaw czterech saszetek Moviprep zawiera (Pr. Do p.rozt.doust. 1 zestaw: 2 

torebki A + 2 torebki B. Saszetka A: Makrogol 100g, Sodu siarczan bezwodny 7,5g, Sodu chlorek 2,691, 

Potasu chlorek 1,015g. Saszetka B: Kwas ascorbowy 4,7g, Sodu ascorbinian 5,9g.) i pozwala na 

przygotowanie do zabiegu jednego pacjenta. 

Moviprep jest numerem 1 w oczyszczaniu jelita NA ŚWIECIE!* 

Zgodnie Nowymi Rekomendacje ESGE 2019 (1): 

 PEG dwa litry + kwas askorbinowy (Moviprep) rekomendowany przez ESGE do oczyszczania 

jelita 

o Porównywalna skuteczność do wysokoobjętościowych roztworów (4l PEG) ale lepsza 

tolerancja oraz chęć do ponownego zastosowania 

o Wysoka skuteczność oczyszczania również PRAWEJ części jelita 

 Aby osiągnąć oczyszczanie > 90% konieczna jest współpraca pacjenta w przygotowaniu jelita 

do badania 

o Compliance pacjentów można poprawić przez zastosowanie leku: 

 łatwiejszego do wypicia (mniejsza objętość płynu) 

 lepszym smaku (cytrynowy smak) 

 lepiej tolerowanego (mniej nudności/wymiotów) 

 

        *Data supplied by IMS Health. MOVIPREP® 2019 (Calculations done by Global Commercial 

Planning, Norgine Ltd. July 2019). 

Hassan Cesare et al. Bowel preparation for colonoscopy: ESGE Guideline – Update 2019. Endoscopy. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody  

 

         Z poważaniem 

 


