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                                                                                            Sokółka dn. 18.01.2016r  

 
WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 209000 
euro na dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych 
stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości 
wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6 

 
 

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2016   Nr ogłoszenia – 2016/S 007-007888   z dnia 12.01.2016r      
 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 44 pozycji 2 wody do przepłukiwań w butelce 
zakręcanej 500ml ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 pozycja 4 produktu leczniczego Geloplasma 

w roztworze zbilansowanych elektrolitów– roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek z 
dwoma portami 500ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 w pozycjach  

1,5-9,11,13,14,16,18,19,20, opakowań stojących z 2 niezależnymi, jałowymi portami różnej wielkości? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
4.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 pozycja 10 produktu leczniczego Volulyte 6% 

- 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion 
organiczny: octan) w opakowaniu worek z dwoma jałowymi portami 500ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
5.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 44 pozycji 12 NaCl 0,9% a 500ml w butelce 

zakręcanej? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 pozycja 20 płynu wieloelektrolitowego 

zawierającego (Na, K, Ca, Mg, Cl) oraz octany i cytrynian?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
7.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 44 pozycja 21 sterylnego przyrządu Ekstra Spike 

Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry 
kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej 
komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o 
dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi 
dostępnymi na rynku polskim?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
8. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven 

Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 
45,0g, glukozę 130,0g, emulsję tłuszczową 68,0g, azot 7,2g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 
1920ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
9.  Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven 

Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 
34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
10. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven do 

żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 68,0g, glukozę 200,0g, 
emulsję tłuszczową 80,0g, azot 10,8g i energię niebiałkową 1600 kcal objętość 2053ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
11. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven do 

żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 51,0g, glukozę 150,0g, 
emulsję tłuszczową 60,0g, azot 8,1g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1540ml? 
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
12. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie INTRALIPID 10% 500 ml - 1000 

ml emulsji zawiera 100 g oleju sojowego oczyszczonego? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
13. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie INTRALIPID 20% 500 ml - 1000 

ml emulsji zawiera 200 g oleju sojowego oczyszczonego? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 45 pozycja pod pozycją 14 (bez numeru) diety 

Diben 1,5 kcal HP w opakowaniu EasyBag 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości na litry - dieta 
wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), przeznaczona do żywienia dojelitowego przez zgłębnik, bogata w białko 
7,5g/100ml (20 en%) oraz jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA 4,6/100ml). Zawiera błonnik (2,3 
g/100 ml), MCT oraz EPA i DHA 0,23g/100ml pochodzące z oleju rybnego. Zmodyfikowana pod względem 
zawartości węglowodanów w celu lepszej kontroli poziomu glukozy we krwi. Nie zawiera glutenu, klinicznie 
wolna od laktozy, o niskiej zawartości sodu oraz cholesterolu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 15 diety Diben w opakowaniu EasyBag 

1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa, stosowana w 
cukrzycy zawierająca białko mleka(w tym kazeina)(4,65g/100ml) tłuszcze(wysoka zawartość tłuszczów, 
MUFA)(olej słonecznikowy, olej szafranowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(4,6g/100ml) o niskiej 
zawartości węglowodanów(skrobia, fruktoza) (9,25g/100ml) błonnik(wysoka zawartość)(dekstryny tapioki, 
celuloza mikrokrystaliczna) (1,5g/100ml) o osmolarności 345 mosmol/l? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 45 pozycja 16 diety Fresubin 1200 Complete w 

opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,2 
kcal/ml) bogatoresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i serwatka)(6,0g/100ml), tłuszcze(olej 
rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (4,1g/100ml) 
węglowodany(maltodekstryny)(15,0g/100ml) błonnik (dekstryny pszenicy, prebiotyk-inulina, celuloza 
mikrokrystaliczna) o osmolarności 345 mosmol/l? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 17 diety Fresubin Energy, w 

opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa 
zawierająca białko mleka(kazeina i serwatka)(5,6g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 
kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny) (18,8g/100ml) o 
osmolarności 330 mosmol/l? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 18 diety Survimed OPD w opakowaniu 

EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), 
bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko 
(krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 
51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafranowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: 
maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o 
osmolarności 300 mosmol/l? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 19 diety Survimed OPD w opakowaniu 

EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), 
bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko 
(krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 
51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafranowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: 
maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o 
osmolarności 300 mosmol/l? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 20 diety Fresubin Original Fibre w 

opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), 
bogatoresztkowa o wysokiej zawartości błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 
g/100ml), zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, 
ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (3,4g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(13,8g/100ml) o 
osmolarności 285 mosmol/l? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 21 diety Supportan w opakowaniu 

EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa, 
bogatoresztkowa, stosowana w chorobie nowotworowej zawierająca białko (wysoka zawartość): mleko 
(kazeina, hydrolizat serwatki)(10,0g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość, bogaty w EPA z oleju rybiego): olej 
szafranowy, olej słonecznikowy, olej rybi (EPA,DHA), MCT(6,7g/100ml), węglowodany (niska zawartość): 
maltodekstryny, cukier trzcinowy(12,4g/100ml), błonnik: inulina (prebiotyk), dekstryny pszenicy(1,2g/100ml) o 



osmolarności 340 mOsm/l? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 45 pozycji 29, diety cząstkowej w proszku 

Fresubin Protein Powder, będącą źródłem białka, o neutralnym smaku w opakowaniu jednostkowym po 300 
g po odpowiednim przeliczeniu na gramy i zaokrągleniu do pełnych opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
23. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 31 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven 

do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 51,0g, glukozę 150,0g, 
emulsję tłuszczową 60,0g, azot 8,1g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1540ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
24. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 32 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego 

SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z tauryną, 8g azotu, glukozę z elektrolitami i 
cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 38g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% 
oleju rybiego) węglowodany 125g o energii pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
25. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 33 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego 

SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 25,0g z tauryną, 4g azotu, glukozę z elektrolitami i 
cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 19g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% 
oleju rybiego) węglowodany 63g o energii pozabiałkowej 450 kcal, pojemności 493ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
26. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 34 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego 

SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną, 12g azotu, glukozę z elektrolitami 
i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% 
oleju rybiego) węglowodany 187g o energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 76 pozycji 1 oraz 2 produktu leczniczego 

Paracetamol 10mg/ml 100 ml w opakowaniu fiolka? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 78 pozycji 6 produktu leczniczego Dextran 10% 

500 ml w butelce szklanej? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
29. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu 78 pozycji 12-19,22,31 co pozwoli na przystąpienie do 

nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 78 pozycji 21   witamin rozpuszczalnych w 

wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
31. Czy Zamawiający w Pakiecie 78 w pozycji 23 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven 

Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 
34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
32. Czy Zamawiający w Pakiecie 78 w pozycji 24 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven 

Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 
45,0g, glukozę 130,0g, emulsję tłuszczową 68,0g, azot 7,2g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 
1920ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
33. Czy Zamawiający w Pakiecie 78 w pozycji 25 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven 

do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 51,0g, glukozę 150,0g, 
emulsję tłuszczową 60,0g, azot 8,1g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1540ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
34. Czy Zamawiający w zadaniu 78 w pozycji 26 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego 

SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z tauryną, 8g azotu, glukozę z elektrolitami i 
cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 38g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% 
oleju rybiego) węglowodany 125g o energii pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
35. Czy Zamawiający w zadaniu 78 w pozycji 27 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego 

SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną, 12g azotu, glukozę z elektrolitami 
i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% 
oleju rybiego) węglowodany 187g o energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
36. Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych  i 



wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i 
przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 
wykonawców dopuści produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 
5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi do 
Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając 
krwawienia ( pacjenci z HIT ), zastosowanie środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne 
rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

37. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14  z grupy 36 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
38. Dotyczy Grupy 66 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 66 poz. 2 żelu do 

cewnikowania w ampułkostrzykawce o pojemności 11ml, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w 
SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz modyfikuje zapis SIWZ jest ,,10-10ml powinno być 10-11ml” 

39. Dotyczy Projektu umowy § 3 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku wybrania naszej 
oferty jako najkorzystniejszej w zakresie grupy  nr 66, faktury były dostarczane elektronicznie w formacie pdf. 
Produkt oferowany w grupie nr 66 jest wyrobem medycznym, a firmy, które nie są hurtowaniami 
farmaceutycznymi nie będą w stanie dostarczyć FV w wybranym przez Zamawiającego formacie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

40. Czy Zamawiający w Grupie 67 poz. 1 będzie wymagał ze względu na krew noworodkową, aby zakres 
mierzalności hematokrytu wynosił 10-65%? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 

41. Czy Zamawiający w Grupie 67 poz. 1 wymaga, aby przydatność testów paskowych po otwarciu fiolki była 
zgodna z datą podaną na opakowaniu co umożliwia oszczędne gospodarowanie środkami? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

42. Czy Zamawiający w Grupie 67 poz. 2 wymaga, aby glukometr wykonywał pomiar w czasie nie dłuższym niż 5 
sekund przy użyciu próbki krwi ≤ 0,6 µl? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

43. Grupa 66 poz. 1-2 czy Zamawiający dopuści podanie cen żeli do cewnikowania za całe opakowanie a’25szt z 
przeliczeniem ilości zapotrzebowania do pełnych opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

44. Grupa 66 poz. 1-2 czy Zamawiający dopuści aby, żel był w postaci ampułkostrzykawek ułatwiających 
aplikowanie żelu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

45. Grupa 66 poz. 1-2 czy Zamawiający oczekuje aby, żel był sterylizowany najbezpieczniejszą metodą 
sterylizacji – parą wodną? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

46. Grupa 75 poz. 1 czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ligniny w płatach w opakowaniu papierowym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert     

    Zatwierdził: 

                    Dyrektora SPZOZ w Sokółce 

                             Jerzy Kułakowski 


