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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 
125000 euro na dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych 
stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku do niniejszej SIWZ.

  
Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2011   Nr ogłoszenia – 2011/S 6-008461  z dnia 11.01.2011r             

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Grupa XXXVI poz. 24 (Prontosan) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego 
Octenilin  na  bazie  octenidyny,  do oczyszczania  ran,  ułatwiającego zmianę  opatrunków na ranach,  aktywnie 
nawilżającego, dekontaminującego i oczyszczającego ranę, tworzącego idealne warunki dla procesu gojenia się 
rany,  wspierającego naturalne procesy naprawcze,  utrzymującego odpowiedniego stopnia nawilżanie w ranie 
przy równoczesnym stosowaniu  wszystkich  rodzajów opatrunków,  utrzymującego  idealny  bilans  wilgoci  w 
ranie, w postaci żelu, opakowania a 20ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, wyrób medyczny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Grupa XXXVI poz. 25 (Prontosan) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego 

Octenilin na bazie octenidyny, do oczyszczania ran, nawilżania rany i opatrunku, o bardzo wysokiej tolerancji 
wykazywanej  przez  skórę  i  tkanki,  docierającego  w  trudnodostępne  obszary  rany  (kieszonki,  wgłębienia), 
wytwarzającego idealne warunki dla gojenia się rany, zalecanego do bezbolesnego i delikatnego zdejmowania 
opatrunków przyschniętych lub pokrytym skrzepem, oczyszczającego rany z patogenów tworzących biofilm, w 
postaci płynu, opakowanie a 350ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Grupa  XXXVI  poz.  24  i  25  W  razie  wyrażenia  zgody  na  zaoferowanie  preparatów  równoważnych,  czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie 
korzystnych  ofert  przez  bezpośrednich  przedstawicieli  producentów,  i  w  konsekwencji  obniży  wartość 
zamówienia?

Odpowiedź: Z  amawiający nie wydzielenie powyższych pozycji  24 i 25 do oddzielnego pakietu.  
4. Prosimy o odpowiedź na następujące pytanie dot. Pakietu 19 poz. 170 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na 

zamianę produktu Urografina na niskoosmolarny środek Omnipaque o stężeniu 350 mgI/ml w objętości 
20ml?

Odpowiedź: Z  amawiający nie wyraża zgody.  

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
                Dyrektor SPZOZ w Sokółce

                         Jerzy Kułakowski
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