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O D P O W I E D Z 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ” Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum 

Rehabilitacji w Korfantowie" 

 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 

dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  

 
1. Czy zamawiający w zadaniu nr 1, poz. 365 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego 
Simeticonum 0,04 g opakowanie 100 kaps., posiadającego takie same właściwości i zastosowanie co 
Dimeticonum 0,05 g?. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
2. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 1-4 oraz 6-7 wymaga, aby flakony były pakowane po 10szt.? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK. 
 
3. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie równorzędnego preparatu o 
nazwie Tetraspan 6% we flakonie stojącym typu Ecoflac Plus? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę. Mając na uwadze informacje o wycofywaniu z rynku podanego w 
SIWZ preparatu (Voluven), Zamawiający zmienia udzieloną we wcześniejszych pytaniach 
odpowiedź niedopuszczającą zamianę preparatu. 
 
4. Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 12 dopuści preparat Mannitol  o stężeniu 15 % w 
opakowaniu typu worek Viaflo, w związku z faktem iż powzięliśmy informacje od producenta, że od 
stycznia 2014 nie będzie w produkcji mannitolu 20% w worku.  
- Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie co Mannitol 20%; 
- w odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych roztwór Mannitolu 15% posiada lepsze 
właściwości niż roztwór Mannitolu 20%, ponieważ nie krystalizują podczas przechowywania w 
temperaturze pokojowej; 
-  Mannitol o stężeniu 15% zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejsza ryzyko 
krystalizacji, pozwala na stosowanie  leku w każdym momencie, bez konieczności ogrzewania, 
przez co zmniejszone są koszty związane z podgrzewaniem Mannitolu 20%; 
- Mannitol w worku, to lżejsze opakowanie, a zatem niższe koszty utylizacji, co eliminuje również 
brak ryzyko stłuczenia opakowania. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 



Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 

zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl. 
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