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Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. 

Wyzwolenia 11 

48-317 Korfantów 

 

 

Pismo: PZP-225/20/2018/1  Korfantów dnia: 2018-12-04 

 

O D P O W I E D Z I 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-12-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na: 

Sukcesywne dostawy leków  i płynów infuzyjnych, treść wspomnianej prośby jest 

następująca : 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki 

na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki na ampułki? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

4. Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie 

również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający 

wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g? 

Max. 30% większe lub mniejsze opakowanie? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

5. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub 

braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i 

informacji pod pakietem?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Część nr I: pozycja:11,13,16 produktu 

w worku Viaflo z dwoma portami, ponieważ produkt w opakowaniu worek z dwoma portami 

zapewnia szczelność połączenia w trakcji infuzji; dodatkowo opakowania typy worek w 

znacznym stopniu zmniejszają kubaturę odpadów szpitalnych? 

Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Część nr I, pozycja 6 płynu 

wieloelektrolitowego o składzie najbardziej zbliżonym do osocza: Na/140 mmol/l; K/5 

mmol/l; Mg/1,5mmol/l; chlorki/98 mmol/l;ph 7,4; osmolarność 295 m0sm/l; posiadającego 

podwójny układ buforowy (octan/glukonian), worek o pojemności 500ml? 
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Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

8. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na Pytanie 1 i 2, prosimy o wydzielenie z Części I, 

pozycji: 

6,9-16 do oddzielnego pakietu. 

Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

9. Czy Zamawiający w Część nr II leki, poz. 62 (Bupiwakaine SPINAL HEAVY 0.5%4ml) 

wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż 

stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie 

czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza 

anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i 

czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w 

sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials 

in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 

24;14(2):226-30) 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego 

zostaje zamieszczone na stronie internetowej www.bip.ocr.pl 

 

 

Anna Kłonowska 

 


