
Zamawiający: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin 

Nazwa zadania: „Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych oraz środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego przez okres 12 m-cy” 

Sygnatura sprawy: SZOZ/ZP-1/43/2017 

ODPOWIEDZI 

NA  ZAPYTANIA  DO TREŚCI  SIWZ 

 

W odpowiedzi na zapytania do treści specyfikacji przetargowej na „Zakup wraz z dostawą 

produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego przez 

okres 12 m-cy” Sygnatura sprawy: SZOZ/ZP-1/43/2017 Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 

Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin udziela następujących wyjaśnień: 

 

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 produktu leczniczego 

Paracetamol w opakowaniu typy fiolka? 

Odp.: Tak 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20 produktów leczniczych w 

opakowaniach stojących z dwoma różnej wielkości portami? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20 pozycji 10 płynu 

wieloelektrolitowego Optilyte, spełniającego najnowsze Polskie Wytyczne Okołooperacyjnego 

Leczenia Płynami opracowane w ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego 

Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, według których należy: stosować 

zbilansowane krystaloidów zawierające w swoim składzie wszystkie jony w stosunku 

zbliżonym do zawartości w osoczu (zawartość jonu chloru poniżej 110mEq/l) oraz 

osmolarności w granicach 280-295mosm/l? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20 pozycji 12 roztworu 3% 

zmodyfikowanej żelatyny w opakowaniu worek 500ml, który może być stosowany w 

przypadkach ciężkiej niewydolności serca oraz ciężkich zaburzeń krzepnięcia? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 

5. Czy Zamawiający w pakiecie 23 pozycji 2 dopuści fiolkę? Produkt nie jest dostępny w ampułce. 

Odp.: Tak 

6. Czy Zamawiający w pakiecie 23 pozycji 3 dopuści równoważny zestaw do podawania diet 

metodą grawitacyjną – GraviSet Varioline, universal?  

Produkt nie jest dostępny pod nazwą Applix gravity set Varioline. 

Odp.: Tak 

7. Czy Zamawiający w pakiecie 23 pozycji 4 dopuści równoważny zestaw do podawania diet 

Amika Pump Set Varioline, universal?  

Produkt nie jest dostępny pod nazwą Applix Smart Varioline. 

Odp.: Tak 

8. Czy Zamawiający w pakiecie 23 pozycji 22 dopuści fiolkę? Produkt nie jest dostępny w 

ampułce. 

Odp.: Tak 
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