
Siedlce dnia: 2018-07-05

ODPOWIEDii
nra zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Pahstwo,
Uprzejmie informujemy, i2 do Zamawiajqcego wplynqta proSba cl wyja6nienie zapisu specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia, w postqpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo {arm6wieri Publicznych (t.j. Dz. U.z2O'.L7 r, poz.'J.5792 p62n. zm.)w

P Z0Z Siedlce.

ferowanie w Zadaniu 2 produktu leczniczego

uleki)

anie w Zadaniu 24 pozycji 2 produktu leczniczego
pakowaniu 5 ml x 5 arnpulek?

3. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaol'erowanie w Zadaniu 24 pozycji 9 produktu leczniczego
Paracetamolum 10mg/ml roztw6r do infuzji 10Oml x L0 fiolek?
Odpowiedi: Tok. Zomowiojqcy wy4a;ta zgodq.

anie w Zadaniu 25 pozycji 1 produktu leczniczego

anie w Zadaniu 25 pozycji 4 produktu leczniczego
z dwonna portami KarbiPac x 10 sztuk?

anie w Zadaniu 25 pozycji 5 produktu leczniczego

woma portami KabiPac x 10 sztuk?

Odpowiedi: Tok. Zomowiajqcy wyfa2a zgctdq.

anie w Zadaniu 25 pozycji 9 produktu leczniczego

fiolek?

ielenie z Pakietu 25 pozycji L0, co pozwoli na

przystqpienie do nowo utworzonfgo zadania wiqkszej ilo(ci Oferent6w a co za tym idzie uzyskanie

nizszej cenowo oferty?
Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy pod,trzymuje zapisy SIWZ.
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O fzrr Trmrrrririrnr rrnrrrzi zon,.lo n2 7a^fafOWanig W ZadaniU 26 pOZyCji 3 pfOdUktU W

owanie w Zadaniu 216 pozycji 13, 1.5, 22 diet w
cq siq nnembranq? Opisane diety nie wystqpujE w

rowaniL. w Zadaniu 26 pozycji 17 produktu w
owaniLr zbiorczym 20 sztuk po odpowiednim

wanie w Zadaniu 26 pozycji 18 produktu - 10%

owaniu worek?

13, Czy Zamawiajqcy wyrazi zgorJq na zaoferowanie w Zadaniu 26 pozycji 23 produktu w
opakowaniu zbiorczym 4sztuki po odpr:rwiednim przeliczeniu izaokrqglerniu do petnego opakowania?

rowanie w Zadaniu 26 pozycji 24 produktu w
zeliczeniu i zaokrqglerniu do petnego opakowania?

rowanie w Zadaniu 26 pozycji 25 produktu w
eliczeniu i zaokrqgleniu do pelnego opakowania?

rowanie w Zadaniu 26 pozycji 26 produktu w
zeliczerriu i zaokrqglelniu do petnego opakowania?

rowanie w Zadaniu 26 pozycji 27 produktu w
zeliczeniu i zaokrqglr:niu do pelnego opakowania?

rowanie w Zadaniu 26 pozycji 28 produktu w
opakowaniu zbiorczym 4 sztukipQ cidprowiednim przelir:zeniu izaokrqgleniu do pelnego opakowania?
Odpowiedi: Tok. Zomawiojqcy wyla,ia zgodq.

19. Czy Zamawiajqcy wyrazi lg1odq na zaoferowanie w Zadaniu !|2 pozycji 1-4 produkt6w w
opakowaniu zbiorczym 10 sztuk?
Odpowiedi: Tok. Zamowiajqcy wy|cria zgodq.

20. Dotyczy pakietu nr L poz. [;7, Proszq o wydzielenie pozycjido oclrqbnego pakietu. Umozliwito
orzvsta oienie wiekszei liczbv oferent6w.przystqpienie wiqkszej liczby oferqnt6w.
Odpowiedi: Nie. Zamowiajqcy poQtrzymuje zopisy SIWZ.
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Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy pod1trzymuje zopisy SIWZ.

22. Dotyczy pakietu nr 1 poz. $l..Czy Zarnawiajqcy wyrazi zgodq na lerk w postaci fiol.
Odpowiedi: Tak. Zamawiajqcy wylqiq zgodq,uspowteu/,: t uK. LafitswtuJqcy wytlu,(u zgc,uu,

23. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 65. Proszq o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie

z zakoficzeniem produkcji, proszq o wykre6lenie lub

handlowej

o dopuszczenie wycerny preparatu Glyceroli 85%.

24. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 66. Prcrszq o dopuszr:zenie wyceny preparatu o nazwie handlowej
Uman Big 54Oj.m./3m1.

O d pow i e di: Ta k. Za m awi ajqcy zgctdq.

25. Dotyczy pakietu nr 1 70. Czy Zamawiajqcy dopu5ci wycenq Terlipressini acetas EVER

sf?Pharma,0,2mg/ml; 5ml,ro zt.d/w
O d pow ie di : Ta k. Zo m awi ajqcy wy zgodq.

26. Dotyczy pakietu nr 1 po 90. Proszg o wydzielenie pozycji do odrqbnego pakietu. Jest to
problemy z jego dostqpnoSciq.preparat sprowadzany w ramach j norazowego pozwolenia MZ isq

Od pow ie di: N i e. Za m ow i aj qcy zapisy SlWZl.

27. Dotyczy pakietu nr 1 poz" rilO, W zwiqzku z zakoficzeniem produkcji, proszq o wykre5lenie lub
wydzielenie do odrqbnego pakie

Od pow ie d i: N i e. Zo m aw ioj qcy zapisy SlWZl.

Uman Big 180j.m,/ml.
Od pow ie di : Ta k, Zam awi aj qcy wylota zg ctdq.

iajqcy dopu6ci wycernq preparatu Silimax, 70 mg,

iajqcy dopu5ci wycenq 50 opakowari preparatu
preparatem rekomendowanym przez Europejskie
go (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do

stna dla Zamawiajqcego? Z 96ry dziqkujemy za

pozytywnE odpowied2 na nasze pftanie. W przypadku odpowiedzi negiatywnej prosimy o dolqczenie
uzasadnienia merytorycznego.

lw2:.

awiaj.lcy wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48

, k1t6ry jest rekomendowany przez Europejskie
ego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do

kolonoskopii. kt6rego oferta ceirr:wa jest korzystna dla zamawiajqcego? (2.) Czy zamawiajqcy
wymaga preparatu Makrogol (74 t= x 48 saszetek, P[]G 4 litry - Fortrans) o skladzie chemicznym
zgodnym z SIWZ?

Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzlg:ruje zopisy SIWZ, a tym samym dotrtuszcza wszystkie preparaty o
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O d p ow i e d i : Zo m ow i oj qcy p o dtrzy rp uj e z o pi sy S lWZ,

33. Dotyczy pakietu nr 13 poz] 1-51. CzyZamawiajqcy dopu3ci wycenq preparatu 3 op Atimos, 12

mcg/dawkq, aer.inhal.,120 dawekl
Odpowiedi: Nie. Zamowiajqcy podlrzyrnuje zapisy SIWZ.

zwiqzku z zakoriczenienr produkcji izmianq przez

preparatu Nutramigen L LGG 4009 z odpowiednim

35, Czy Zamawiajqcy wyrazi 49odq na oferowanie innych wielko$ci opakowafi preparat6w niz

ejszej oferty cenowei lub gdy na rynku wystqpuje
ymagane w SIWZ), z odpowiednim przeliczeniem

owych iloSci do pelnego opakowania w g6rq?

36. W trosce o uzyskanie npjkorzystniejszych warunk6w zakupu i sprostanie wymaganiom
opuszczenie w Zadaniu nr 26 poz.1, organicznych

cynku i selenu, koncentrat 10ml?

37. W trosce o uzyskanie nljkorzystniejszych warunk6w zakupu i sprostanie wymaganiom
na d<lpuszczenie w Zadaniu nr 26 poz.23,

go do podawania centralnie, zawierajqcy
oleju z oliwek i 20% oleju sojowego), ZawartoSi
toSi 1500 ml. Stosunek energii pozabiafkowej do

IWZ.

38. W trosce o uzyskanie na1'korzystniejszych warunl<6w zakupr.r i sprostanie wymaganiom
Zamawiajqcego, czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na dopuszczerrie w Zadaniu nr 26 poz. 24,
trzykomorowy worek do 2ywieIia pozajelitowego do podawania centralnie , zawierajqcy
aminokwasy, glukozq i emulsjq tfuszczowE (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartoii
azotu 14 g i energia niebialkowa L920 kcal, objqto$i 2OtC0 ml. Stosunek energii pozabialkowej do
azotu 137

Odpowiedi: Nie. Zomowiajqcy pod,trzymuje zapisy SIWZ.

h warunk6w zakupu i sprostanie wymaganiom
na dopuszczenie w Zadaniu nr 26 poz. 26,

go do podawania centralnie, zawierajqcy
oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartoii
1000 ml. Stosunek energii pozabialkowej do azotu

lwz:.

h warunk6w zalkupu i sprostanie wymaganiom
na dopuszczenie w Zadaniu nr 26 poz. 27,

o bez elektrolit6w do podawania centralnie,
czowq (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego),

4f Strona SP ZOZ Siedl e, sporz. Robert Misiak



126C1 kcal, objqto(i 1500 ml. Stosunek energii

IWZ.

ch warunkriw zakupu i sprostanie wymaganiom
dopuszczenie w Zadaniu nr 26 poz.29 i poz.32,

preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i w ttuszczach rv jednerj amputce w iloSci 1000szt?

Odpowiedi: Nie. Zomawiajqcy podlr.zymuje zopisy SIWZ.

42. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunk6w zakupu i sprostanie wymag
ZamawiajEcego, czy Zamawiajqcy W'yrazi zgode2 na wydzielelnie z Zadania nr 26 poz. 1,23,24,26,27,29 i

32 i utworzy z ww. pozycjami osobnr: Zadanie np. 264?

42, W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunk6w zakupu i sprostanie wymaganiom

Wydzielenie tych pozycji umo2liwi Tilanrawiajqcemu uzy'skanie jak najlepszych warunk6w cenowych i

umozliwi przystqpienie do prze j ilo6ci wyl,ronawc6w i bezpoSrednich producent6w.

43. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunk6w zakupru i sprostanie wymaganiom
ydzielenie zZadania nr 1 poz. 1,10 i 126 i utworzy

uzyskanie jak najlepszych warunk6w cenowych i

h producent6w
IWZ,

44. Proszq o doprecyzowanie czyl rrale2y zaoferowai w zadaniu nr 1, pozycja nr 57 (Etomidate inj.
2Omg/10m1 x 1-0 amp.), preparat p osmolarnoSci zbli2one.i do osmolarno6ci osocza w granicach 290-
400 mOsmol/|, ktory podczas inie(c.ii wywotuje u pacjerrt6w udokumentowany w pracach klinicznych
duzo mniejszy miejscowy efekt b6lowy ?

O d p ow i e d i : Za m ow i aj qcy p o dt rzy ryt uj e z o p i sy S I WZ.

wanie w zadaniu nr 1, pozycja nr 95 preparatu
icznego Lignocainum 2% 20 ml w bezpiecznych i

ie, plastikowych anrpulkach, w przeliczeniu na

O d p ow ie d i : To k. Za mowi aj qcy wy i;a 2a zg od q.

46. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgpdq na zaoferowanie w zadaniu nr 8, pozycje nr 4,5, preparatu
r6wnowa2nego pod wzglqdem zattosowania klinicznego - gotowego roztworu do infuzjiAmikacinum
inj. 250mg,5O0mg w opakowaniu typu Ecoflac Plus (Lrutelka stojqca z dwoma r6wnymi sterylnymi



48, Proszq o doprecyzowanie dzy nalezy zaoferowai w zadaniu nr 8, pozycja nr 4,5, L3, w/w
preparaty, kt6re nie zawierajq w i;woim sktadzie wodorosiarczanu sodu, pirosiarczanu sodu (znane

konserwanty spo2ywcze), kt6re mogE generowad reakcje alergiczne u pacjent6w doroslych a

szczeg6lnie u dzieci ?

Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzyryuje zapisy SIWZ.

wy kor;zt dezynfekcji) oraz zalecenia dotyczqce
cie nr 2!.4, pozyc.ia nr 9 (Paracetamolum 10 mg/ml

potwierdza, 2e nale2y zaoferowai w/w preparat w
dfq.czony zestaw do poda2y plynu infuzyjnego nie

lka wynnaga odpowietrzenia zestawu do poda2y a

poda2y), oraz z dwoma sterylnymi portami, nie

zyjnych (krystaloid6w) skutkuje 162nego rodzaju
majqc na uwadze powyzsze, ze cytryniany sE

urzajqc proces krzepniqcia, a mleczany powodujq
powstanier kwasicy mleczanowej z rozcieficzenia araz. na zalecenia dotyczqce zbilansowanej
plynoterapii, w pakiecie nr 29, pQzycja nr 16, \7 nalezy zaoferowai piyn wieloelektrolitowy w pelni

zbilansowany, zawierajqcy jony Nq, Cl, K, Mg, Ca o ukladzle buforujqcym skladajqcym siq z octan6w,
jabtczan6w lub glukonian6w, ale nier powinien zawierai w swoim skladzie mleczan6w i cytrynian6w ?

O d p ow i e d i : Zo m aw i oj qcy p odt' rzy fui,uj e zo p i sy S I lrV Z.

51. Z uwagi na fakt, ze chlorek potasu.iest lekiem wysokiego ryzyka iznajduje siq na li3cie "lek6w
wysokiegcr ryzyka" w Unii Europejsl,riell, czy w pakiecie nr 32, pozyc:ja nr 1, 2,3,4 nale2y zaoferowai
wyspecjalizowany gotowy do u2ytku rrcztw6r chlorku potasu, w oprakowaniu stojqcym zawierajqcym
dwa niezale2ne zabezpieczone pprty nie wymagajqce dezynfekr:ji przed pierwszym u2yciem oraz
czytelnq etykietq z fioletowym - rQ2,cwy511tr6jkqtem wska::ujqcym rra lek wysokiego ryzyka !ll oraz co

najmniej6 stopniowq skalq poda2y grawit,acyjnejtj. 10C1,2C10,250,300,350 i400 ml na opakowaniu ?

O d p ow i e d i : Zo m aw i aj qcy p o dtr zy trn uj e' za p i sy S lWZ.

52, Czy Zamawiajqcy oczekuje w pal<iecir: nr 32, pozycja nr 3,4 (Potassium chloride O,I5% + Glucose

5%o roztwor do infuzji 500 ml, Pftassiurn chloride A3% + Glucos;e SYo roztw6r do infuzji 500 ml)
zastosowania w/w preparatach, glukozy jednowodnej jako rozpuszczalnika, kt6ra posiada lepszy

stopieri uwodnienia, a tym samym powodujq lepszq dostqpnoSc farmakologicznq substancji aktywnej
?

Odpowiedi: Zomowiojqcy podtrzylpuje zapisy SIWZ.

53. Dotyczy zadania nr 1, pozlclja nr 4
Czy Zamawiajqcy wyra2a zgodq na zaoferowanie preparatu korrfekcjonowanego po 10 fiolek w
opakowaniu z zachowaniem odpolruieclniego przeliczenila, lj. w liczbie 220 opakowa6?
- Aciclovir 2SOmg inj x 5 fiol (pozyqji:r nn 4)

Odpowiedi: Tak. Zomawiojqcy wyloia zgodq.

ie preparatu konfekcjonowanego po 5 sztuk w
czenia, tj. w liczbie 400 opakowa6?
0)
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55. Dotyczy zadania nr 1-, pozypjra nr 51

Zwracam siq z pro6bq o udzielenier odpowiedzi, czy Zamarruiajqcy wyrnaga, aby poni2szy preparat
posiadal zarejestrowane wskazaniE do stosowania u dzieci oraz noworodk6w?
- Dobutamine, 250 mg/5m1, inj. x 5 amp. (pozycja nr 51)

Odpowiedi: Zomawiojqcy nie wymotTo, ole dopuszczo tokq moiliwctit.

56. Dotyczy zadania nr 1-, pozypja nr 5L

Czy Zamawiajqcy wymaga, aby (oztw6r uzyskany z poni2szego preparatu posiadal 24 godzinnq

stabilno6i chemicznq ifizycznq (w temperaturze 25'C i 8'C)?
- Dobutamine, 250 mg/5m1, inj. ,x 5 amp, (pozycja nr 5L)

Odpowiedi: Zomawiajqcy nie wymorTo, ale dopuszcza takie wlaiciwoSci.

aoferornranie preparatu konfekcjonowanego w
rzeliczenia, tj. w liczbie 1 750 fiolek?

- Dobutamine, 250 mglSm1, inj. x 5 amp. (pozycjia nr 51)

O dpow ie di : Ta k. Za m aw i ajqcy wy 4o,2a zg odq.

58. Dotyczy zadania nr 1-, pozycja nr 39

Czy Tamawiajqcy wyra2a zgodg na zaoferowanie preparatu konfekc,jonowanego po 10 fiolek w
opakowaniu z zachowaniem odpo1,viiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 1 200 opakowa6?

, 10, 39, 49, )5L,61-, 8S), tO3, rtL
nie z z zadarnia nr L poni2szych pozycji i

nowego zadania, co pozwoli na przystqpienie do przetargu wiqkszej liczbie hurtownii

r3)

s)
- Ambroks;ol , 15 mg/2 ml, inj., 10 f mp (pozycja nr 10)
- Pantoprazole inj 40mg xlfiol (poiycja nr 39)

zycja nr 51)
ja nn 61)

nr 89)

I x Sermp, Roztw6r do wstrzykiwaf i do infuzji

1)

50. Dotyczy zadania nr 6, pozlicja rrr 1"8

Czy Zamawiajqcy wyra2a zgodq l1:;r zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego po 5 ampulek w
opakowaniu z zachowaniem odpo!",rieclniego przeliczenia, tj. w liczbie 100 opakowari?
- Midazolam, 5mg/5mlx 1-0amp (pozyr:ja nr 18)

O d pow i e di : Ta k. Za m aw i ajqcy wy|cr 2o zg odq.

z zadania nr 6 poni2szych pozycji i utworzenie
przetargu wiqkszej liczbie hurtowni i zwiqkszy
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- Midazolam, 5mg/5mlx lOamp (pb;zycja nr 18)

I

0)

IWZ

ChPL cefuroksym w pakiecie t9 pozycja 1. i 2

0ml) i dziatanie obu skladnikdw utrzymywalo siq

a tskie wlaiciwoici.

sodrrwy w pakiecie 1l-9 pozycja 1 i 2 zgodnie ChPL

i infuzyjnyrni, z kt6rymi dzialanie jest zachowane

lukozY do wstrzykiwad
wstrzykiwari

o wstrzykiwad
do wstrzykiwaf

strzykiwad

-wieloskladnikowy roztw6r mleczanu sodu do wstrzykiwad (roztw6r Hartmanna).
O d p ow i e d i : Za m aw i aj qcy n i e wy n1,a'g o, a I e d o p u szcz a ta ki e' wl a Sc i w oi ci,

5 pr:zycja L Ce{tazydym, kt6rego podanie drogq
fuzji typu Y?

a tttkie' vloiciwoici.

acyna w pakiecie 20 pozycja 1 byla w postaci
monowodzianu?
O d p ow i e d i : Zo m aw i oj qcy n i e wy mp g a, o I e d o p u s z cz a ta k i e' wl ai ciw oi ci.

pakiecie 6 pozycja 18, 19 i 20 posiadal w swoim
wanlu niewielkich iloSci osad6w spowodowanych
m amputkowym, co wptywa na stabilno6i ijako6i

a tttkie'wlaiciwoici.

etamizol w pakiecie 2 pozycja 1- mo2na bylo
w6r do wstrzykiwad. zgodnie z Chlp produktu?
za tokie wlaiciwoici.

nowanie w Zadaniu 12 poz. 72 oryginalnego
preparatu nebivololu pod nazwq t\lelbilet? Pozwolito na uzyskanie przez Zamawiajqcego ni2szej ceny
na ten preparat.
Odpowiedi: Tok. Zamawiojqcy wy4a2o zgt>dq.

sDorz. Robert Misiak



69" Czy Zamawiajqcy wyrazi zfiodq ner zaproponowanie w Zadaniu .L1. poz.110 leku Espumisan

40mg*L00kaps w ilo6ciwymaganQj,45 op? Pozwolito na uzyskanie przez Zamawiajqcego nizszejceny

onowanie w Zadaniu 1,2 ooz. 44 leku Dicloberl

71,. Czy ZamawiajEcy wyrazi zlodq na zaproponowanie w Zadaniu 13 poz. 91- leku Lioton 1000

2el*30g i przeliczenie 1:1 czyi 60op?
Odpowiedl: Tak. Zamawiajqcy wy|a2o zgctdq.

33 (LIUDESONIDE (0,125; 0,25 i 0,5 mglml) 2ml
cy wymaga produktu, po kt6rego zastosowaniu
gu kilku godzin od rozpoczqcia leczenia?
zo tokiet wlaiciwoici.

,13iLi:l-33 (BUDESONIDE (0,125; 0,25 i 0,5 me/ml)
zgodq na wycenq leku, kt6rego zawarto3ci po

iqzujqr;q Charakterystykq Produktu Leczniczego,

74. Czy Zamawiajqcy w zadaniu Nr 13i poz, I31.,132 i :l-33 (BUDESONIDE (0,I25;0,25 i 0,5 mg/ml)
2ml zawiesina do inhal. 20 pojQnrnik6w) dopuszcza wycenQ leku, kt6rego nie mo2na miesza6 z

Berodualerm a ni z acetylocysteinql
Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzylTuje zapisy SIWZ.

75. Czy w zadaniu Nr 13 pQz. 131-, L32 i 133 (BUDESONIDE (0,125; 0,25 i 0,5 mg/ml) 2ml
wymaga zgodnie z obowiqzujqcq Charakterystykq
m ikron izowa nego?

za tokie wloSciwoSci.

,13')-i 133 (BUDESONIDE (0,1.25;0,25 i 0,5 mglml)
a, aby leki o tej sarnej nazwie miqdzynarodowej
awkach pochodzily od tego samego producenta ze

a takq moiliwoit.

eczenie odle2yn i ran, kompletnq, bezresztkowq,
wierajqca argininq (1-,5gl100m1), opakowanie 4 x
)?

kowanej diety w opakowaniu typu butelka, Dieta o

iu typu pack.
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79. Czy Zamawiajqcy w Pakipl 1. poz. 2-7 (Bupivacainum hydrochloricum 5mg/ml) wymaga
zaoferowania produktu pakowafiergo w jatowe blistry? Pragniemy nadmienii, i2 stosowanie
sterylnych opakowad nto2e zmniejszyi nara2enie na potencjalne zanieczyszczenie czy ska2enie
podawanych lek6w anestezjologi(zrrych, dodatkowo utatwia pracq lekarza anestezjologa, kt6ry nie
wymaga dodatkowej asysty w qzasie wykonywania znieczulenia i czuje siq pewniej w czasie

acujqc w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli

sterlle and conventional packaging as to microbial
0)

a takq moiliwoit.

,4,5 dopuszcza mo2liwo5i wyceny smoczka jako

smoczka i mleka.

8L. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgoqq na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 90 (Phytomenadione 2

mglO,2 ml x 5 amp) i utworzeniN r:rddzielrrego pakietu dla w/w pozycji, jednoczesnie ustanawiajqc
kwotq wadium dla nowo powstltego pakietu ? Obr:cnie skontrsuowanie formularza cenowego
odnosnie pakietu nr L znacznie ogranicza mozliwo6i przystqpienia do postqpowania wiqkszej liczby

twz

oz. 1"67 wycenq Trilacu produktu leczniczego OTC

hodzq,wyselekcionowane szczepy 2ywych kultur
cidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp,

) przez:naczonego do stosowania u dzieci (brak

iera 2Cl kapsutek po przeliczeniu na odpowiedniq

IWZ

83. Czy Zamawiajqcy dopu5ci w palkiecie nr 1.L poz. I07 wycenq Trilacu produktu leczniczego OTC

hodzq wyselekc.ionowane szczepy zywych kultur
cidophilus (La-5), Lar:tobacillus delbrueckii subsp,

) przez:naczonego do stosowania u dzieci (brak

iera 20 kapsulek po przeliczeniu na odpowiedniq

IWZ'

84. Pakiet 34 pozycja 3. Czy Zanrar,viajqcy wyrazi zgodq na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 34 i

stworzy osobny pakiet dla tej pozyc.ii?

Odpowiedl: Nie. Zamawiajqcy pod,trzymuje zopisy SlWZ'

wiajqcy dopuf ci do postqpowania opatrunek
x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy,

czony do tamowania krwawiefi, nie wymagajqcy
ontakcie z krwiq wynosi 2soo%jego wtasnej wagi?

Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy poQtrzymuje zapisy SIWZ

86. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem
za mawia nej iloSci?
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pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedi: Nie. Zomawiajqcy podtrzymuje zopisy SIWZ

dopLr5ci do postqpowania cewnik dwu6wiatlowy,
teriatu ;rapobiegajqcego zwq2aniu naczyri, budowa

ny naczynia, odporny na zginanie bez bocznych
la pacjenta zakrzywionymi przedlu2aczami, cewnik

terylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny
ompletny do implantacji w skfad kt6rego wchodzi:

, dlugi prrowadnik z rdzeniem z nitinolu i koric6wkq
ml z tlokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12

FR x 1li cm, tqcznik prowadzqcy typu Y, nasadki
pnE, opratrunki, skrzydelko mocujqce cewnik (na

a

Odpowiedi: Nie. Zomawiojqcy pod,trzymuje zapisy SIWZ

89. Czy Zamawiajqcy wyrazi 4godq na wydzielenie pozycji L,2 z pakietu 34 istworzy osobny
pakiet dla tej pozycji?

IWZ

opu(ci produkt Citrir-Lock'" ( cytrynian sodu ) w
I z systemem Luer Slip, Luer Lock skutecznoSi
por6wnaniu do Heparyny, stosowany w celu

ortu do2ylnego ograniczajqc krwawienia ( pacjenci

z HIT ), stosowany jako skuteczne ilbezpieczne rozwiqzaniel przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?
Odpowiedi: Nie. Zomawiajqcy pod,trzymuje zapisy SIWZ

91. Pakiet l pozycja 73. Czy [iamawia.jqcy dopuSci produkt o pojemnoSci 5 ml pakowany po 20

szt. w kartonie z przeliczeniem zafirawianej iloSci?

Odpowiedi: Nie. Zomawiajqcy poQtrzymuje zapisy SIWZ

92.Zwracamy siq z zapytaniem c4y zamawiajqcy wyrazi zgodq na wydzielenie z pakietu 28 pozycji 1-

na wydzielenie pozycji 195, 196 z pakiet 13 i stworzy osobny

Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy poQtrzymuje zapisy SIWZ

93. Czy Zamawiajqcy w Zadaniu nr 36 wym qcych podwijane brzegi, kt6re
zapobiegajq siq wysnuwaniu siq lufnych nitek
Odpowiedl: Zamawiajqcy nie wynlaga, ale do i.

94. Czy Zamawiajqcy w Zadaniu nr 5:l w pozycji 1,2 i 3 wymaga zaoferowania gazy sterylizowanej
parq wodnq?
Odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyn)oga, ale dopuszcza takiet wlaiciwoici,

95. Czy Zamawiajqcy w Zadaniu qr 53 w pozycji 4 wymaga zaoferowarria gazy niejalowej pakowanej
w skladki po 10O mb?

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyr4aga, ale dopuszcza takq moiliwoii.

do oddzielnego pakietu?

11 lStrona SP ZOZ Sied ce, sporz. Robert Misiak



odQ na zaoferowanie preparatu Spasmalgon 500

enie zgcldnie z zapotrzebowaniem Zamawiajqcego

nie w pakiecie 36 w pozycji 4 kompresow 5x5

zeliczeniem ilo6ci?

bA o odstapienie od wymogu aby opaska pokryta

IWZ

99. Zadanie nr 35, poz. 26. Czy Zafiawiajqcy dopuSci przylepiec o dlugo6ci 9,I4 m?
Odpowiedi: Tak. Zamawiajqcy wy4a.io zgodq,

w z wzrnocnionq serwetq na st6f instrumentalny o

wy nieprzermakalnej o gramaturze 35 gfm2 oraz
g/m2. lLqczna gramatura w strefie chlonnej - 63

Odpowiedi: Nie" Zomowiajqcy pod,trzymuje zapisy SIWZ.

101. Dotyczy: leki/22'I/201-8, Pqkiet 39, pozycja 6

Czy Zamawiajqcy dopuSci nieirfurazyjny uniwersalny system mocowan w rozmiarze mafym
preferowany iuznany za wystfrczaiqco mocny istabilny spos6b zabezpieczania linii, sond,
przewod6w wszelkiego typu cevynikr5w o anatomicznym, eliptycznym ksztalcie z zwqzeniem w
Srodkowejjego czqSci, Mocowanieito zapobiega ryzyku zapalenia 2yly ijest korzystne w zapobieganiu
CRBSI do kt6rej dochodzi wskuterk migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez

lateksowym redukujqc tym samyrfr ry:zyko wystqpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjqtkowo
cienki, wodoodporny oraz pr;repuszczajqcy powietrze. Zastosrcwano v/ nich unikalny,
biokompatybilny, 3-warstwowy nlaterial w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez

wl6kninowym polyestrem, Zastdsowanie mocowania cewnik6w moze calkowicie wyeliminowai
konieczno5i ich chirurgicznego prlzyszywania, zmniejszajqc tym samym ilo5i czynno5ci zabiegowych
oraz mo2liwoSi wystqpienia nadl5ar2enia, Dwuwarstwowa taSma Velcro umo2liwia wielokrotne jej

otwarcie w celu zmiany - poprailvlenia poto2enia mocowanej linii bez koniecznoSci ka2dorazowej
wymiany samego mocowania. produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia"
Opakowanie zbiorcze zawiera 1-00 sztuk produktu z przelic:zeniem zamawianej ilo6ci.

Odpowiedl: Nie. Zamawiajqcy poQtrzymuje zapisy SIWZ.

7

salny system rnocclwafi w rozmiarze 6rednim
y istabilny spos6br zabezpieczania linii, sond,
micznym, eliptycznym ksztalcie z zwq2eniem w
zyku za;ralenia 2yly ijest korzystne w zapobieganiu
ry bakteryjnej, Mocowanie jest produktem bez

ienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjqtkowo
powietrze. Zastosowano w nich unikalny,

ci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez

wl6kninowym polyestrem. ZastQsowanie mocowania cewnik6w mo2e calkowicie wyeliminowai
konieczno6i ich chirurgicznego ptfzyszywania, zmniejszajqc tym samyn iloSi czynno6ci zabiegowych
oraz mozliwo66 wystqpienia nadfa2enia. Dwuwarstwowia ta6ma Velcro umo2liwia wielokrotne jej
otwarcie w celu zmiany - popray,rienia pofo2enia mocowanej linii bez koniecznoSci ka2dorazowej
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w ia. flrodukt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia.
O i.00 $;::tuk produktu z przelicz:eniem zamawianej ilo5ci.

O podfrzyrnuje zapisy SIWZ"

103, Czy Zamawiajqcy wyrazi igodq na wydzielenie pozycji 6 oraz pozycji 7 z Pakietu nr 39 i

stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zaflawiajqcemu mozliwrrSci na skfadania ofert konkurencyjnych co

przelo|y siq na efektywne zarzqdzQnrie Srodkami publicznyrni.

Odpowiedi: Nie. Zomowiojqcy podtrzyrnuje zopisy SIWZ,

104. Dotyczy: leki/221"/2018, PAl<:lElf I, pozycjaT3
Czy Zamawiajqcy dopu6ci produkt Praxri-Flow" w sklad zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 1-0ml do
plukania dostqpu naczyniowego i tllitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidfowej
drozno5ci dostqpu naczyniowego q najwyzszej czysto6ci chemir:znej i wysokim profilu bezpieczefstwa
dla pacjenta zapewnia skutf,czne i bezpieczne rozwiqzanie przeciwzakrzepowe oraz
przeciwbakteryjne potwierdzone klirricznie, Specjalna budowa ampulko-strzykawki Praxiject i

CitraFlow chroni ka2dy dostqp naczyniowy przed us:zkodzenir:m gdy2 maksymalne ci6nienie
wytwarzane podczas wprrowadzarjia produktu do kanalu r::ewnika wynosi I,37 bara. CiSnienie infuzji
nie powinno nigdy przekracza( 25 psi (1,,7 baral co w llrzypadku zwykiych strzykawek mo2e nie

spelniaitego warunku iwynosii 3B psi (2.69 bara), PraxiFlrrw pakowany jestwfabrycznie napelnione
amputko-strzykawki co chroni pr;red utratq produktu podczas nabierania np: z fiolki - brak
zachowanego sterylnego pola. Spqcjalnie zaprojektowana budowa ampufko-strzykawki CitraFlow nie
powoduje refluksu krwi chroniqc prrzed dziataniem rriepo2qdanym jak (metaliczny posmak,

mrowienie dtoni )zakrezpiecza prrzed utworzeniem slcrzepu inie ogranicza przeptywu krwi.
Opakowanie zawiera dwie amgrutko-strzykawki aseptycznie zamkrriqte brak czqstek podczas

otwierania opakowania (zachowpne sterylne pole )w iloSci 75 blistr6w w opakowaniu zbiorczym
przeliczeniem zamawianej iloSci .

Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy pod,trzymuje zapisy SIWZ.

105. Dotyczy: 1eki1221,12018, PAllllE'f 34, pozycja 3

Czy Zamawiajqcy dopudci produ[t Citra-Flow'" ( cytrynian sodu ) w stq2eniu 46,7% w postaci

ampufko- strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (objqtoSi tqczna 6ml) stosowany w celu utrzymania
prawidfowej drozno5ci dostqpu riaczyniowego o wysokierj czysto6ci chemicznej i wysokim profilu
bezpieczefistwa dla pacjenta. Produkt posiada udokumentowane klinicznie dzialanie
przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne. Specjalna budowa amputko-strzykawki CitraFlow typu
Luer Lock chroni cewnik dializac/jny przed uszkodzeniern gdy2 maksymalne ci6nienie wytwarzane
podczas wprowadzania produktu $o kanalu cewnika wynosi L,37 bara. CiSnienie infuzji nie powinno
nigdy przekraczai 25 psi (1,7 baia) co w przypadku zwyklych strzykawek mo2e nie spelniac tego
warunku co mo2e doprowadzii dci uszkodzenia 2yly lub cerwnika. Pakowany w fabrycznie napelnione
ampulko-strzykawkichroniprzed ftratq produktu podczas nabierania np.:z fiolki- brak zachowanego
sterylnego pola, Nie wymaga korliecznoici posiadania dodatkowych :;trzykawek oraz igief kt6re w
konsekwencji podnoszq koszty ferczenia pacjenta i wydlu2ajq czas pracy personelu medycznego.
Specjalnie zaprojektowana budowa ampulko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi
chroniqc przed dziafaniem niepo{qdanym jak ( metaliczny posmak, rnrowienie dloni )zabezpiecza
przed tworzeniem skrzepu inie ogranicza przepfywu krwi, Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie
amputko-strzykawki aseptycznie zamkniqte brak czqs;tek podczas otwierania opakowania (

zachowane sterylne pole ) w iloSfi 100 sztuk w opal<owaniu zbiorczyn z przeliczeniem zamawianej
ilo(ci.
Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy poQtrzymuje zapisy SIWZ.
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106, Czy Zamawiajqcy wyrazi igodq na wydzielenie pozycji 73 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny
pa kiet?
Odpowiedi: Nie. Zomqwiojqcy podtrzymuje zopisy SIWZ,

I07. Czy Zamawiajqcy wyrazi igrrdq na wydzielenie pozycji 3 z. Pallietu nr 34 i stworzy osobny
pa kiet?
Wydzielenie pozycji stworzy ZanJawiajqcemu mo2liwo6ci na skterdania ofert konkurencyjnych co

przeloiy siq na efektywne zarzqdzQnie $rodkami publicznyrni.

Odpowiedi: Nie. Zomawiojqcy podfrzymuje zapisy SIWZ.

108. Dotyczy: leki/22I/2018, Paikiet 34, pozycja t
Czy Zamawiajqcy dopu6ci cewnik Quru6wiatlowy poliuretarnowy z ramionami prostymi z kolorystyczne
oznaczonymi zakoriczeniami 2ylnrimi i tqtniczymi za pomocq klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o

dlugoSci l-5 cm widoczny w RTQ. Birrkonrpatybilny, terrnowra2liwy rnaterial cewnika miqknie po

implantacji co zwiqksza bezpieczqristwo ikomfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem
przeplywdw dla ulatwienia dobqrru wlaSciwego cewnika. Elastycznie zabezpieczajqce obrotowe
skrzydelka. Rozmiar idlugo5i cevVnikir podana we French naniesiona na piastq cewnika, Zestaw z

cewnikiem zawiera: iglq wprowaQziajqcq 18Ga x 7cm, streykawkq 5ml, cewnik PU widoczny w RTG,

dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr; x 10cm i !2Fr x 1-5cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038", dwa
koreczki heparynizowa ne.

Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ"

109, Dotyczy: leki/22'I/2018, Pqkiet '34, pozycja2
Czy Zamawiajqcy dopuSci cewnik Qvrufwiattowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne

za pomocE klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o

Iny, terrnowrazliwy material cewnika miqknie po

pacjenta, Kolorowo kodowane zaciski z opisem
cewnik,a. Elastycznie zabezpieczajqce obrotowe

skrzydetka. Rozmiar idlugoSi celVnika podana we French naniesiona na piastq cewnika. Zestaw z

cewnikiem zawiera: iglq wprowadzajqcq L8Ga x 7cm, strzykawkq 5ml, cewnik PU widoczny w RTG,

dwa rozszerzacze o wynriarach 8F1 >r L()cm i 1"2Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038", dwa
koreczki hepa rynizowane.
Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy poQtrzymuje zapisy SIWZ.

110. Cz.y Zamawiajqcy wyrazi g6r;odq na wydzielenie prozycji 'J" oraz pozycji 2 z Pakietu nr 34 i

stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zar)arwiajqcemu mozliwoici na sktadania ofert konkurencyjnych co

przelo2y siq na efektywne zarzqdzpnie 6rodkami publicznyrni.

Odpowiedi: Nie. Zomawiajqcy poQtrzymuje zapisy SIWZ.

LLt. Pakiet nr 1-3, poz. 85. p;zy Zamawiajqcy dopuSci zaoferrowanie glukozy 759. o smaku
cytrynowym, bqdqcej dietetycznynr Srodkiem spozywczynn specjalnego przeznaczenia medycznego
do postqpowania dietetycznego 1ru celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy; oferowany
preparat, ze wzglqdu na walory srparl<owe zmniejsza uczucie nudnoSci, znacznie ulatwiajqc wykonanie
testu.
Odpowiedl: Nie. Zamawiajqcy poQtrzymuje zopisy SIWZ.

Lt2. Pakiet nr 13, poz. 85, C;ry Zamawiajqcy dopu6ci zaoferowanie glukozy 75 g. bqdqcej
dietetycznym Srodkiem spo2ywgz,lm specjalnego przeznaczenia medycznego do postqpowania
dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tolerancii glukozy?
adpowiedi: Nie. Zomowiajqcy podtt'zymuje zapisy SIWZ.

t4 lStrona SP ZOZ Siedlce, sporz. Robert Misiak



II3. Pakiet nr I!, poz. 1,07. Prosirny o dopuszczenie spelniajqcego te same cele preparatu o

nazwie EnteroDr., bqdqcego dietetycznym Srodkiem spozywczym specjalnego przeznaczenia

medycznego, wystqpujqcym w tqkiej samej postaci, zarvieriajqcym w swoim skladzie identyczne

stq2enie probiotycznych dro2d2y $arccharomyces boulardii w kapsutce (1250 mg), konfekcjonowanego
w opakowaniach x 20 kaps. - 5ro przeliczeniu kapsutek na odpo,wiedniq liczbq opakowari i

zaokrqgleniu uzyskanego wyniku W 86rg.
Odpowiedi: Nie. Zomowiojqcy podfrzymuje zopisy SIWZ.

1,I4. Pakiet nr L1 poz. I23 i w6. Zwracamy siq z uprzejmq pro6bq o dopuszczenie zaoferowania

spelniajqcego te same cele zar[iennika o nazwie LactoDr., bqdqcego dietetycznym Srodkiem
spo2ywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierajqcegc, najlepiej przebadany pod

wzglqdem klinicznym szczep pirkterii probiotycznych (dzialanie potwierdzone w kilkuset
opublikowanych w literaturze Swiatowej badaniach klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC

53103 w wysoce aktywnym st{2eniu 6 mld CFU/kapsulkq, przeznaczonego do stosowania u

noworodk6w, niemowlqt, dzieci i os;6b doroslych, konfekc_ionowanego w opakowaniach x 20 lub x 30

kaps. - po przeliczeniu kapsufek n6 odpowiedniq liczbq oprakowari izaokrqgleniu uzyskanego wyniku
w 96rq. Oferowane kapsutki sq kaprsullrami otwieranymi.
Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy pod,trzynuje zapisy SIWZ.

115. Pakiet nr L1 poz, 167 Llprzejmie prosimy o <Jopuszczenie spelniajqcego te same cele

preparatu probiotycznego o na4urie ProbioDr, bqdqcego preparatem zto2onym idietetycznym
Srodkiem spozywczym specjalnego l]rrzeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u

niemowlqt, dzieci i osdb dorosl[7r:h, zawierajqcym w swoim skladzie najlepiej przebadany pod

wzglqdem klinicznym szczep birk,tenii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus iLactobacillus
helveticus w tqcznym stq2eniu 2 nrld CFU/kapsutkq, w takiej samej postaci jak produkt opisany w
SIWZ.

Odpowiedi: Nie. Zamqwiajqcy poQtrzymuje zopisy SIWZ.

1,16, Pakiet nr 1"1 poz. t67 .Zwracanry siq z uprzejmq proSbq o dopuszczenie zaoferowania
spetniajqcego te same cele zaqniennika o nazwie LactoDr., bqdqcego dietetycznym Srodkiem

spozywczym specjalnego przezriaczenia medycznego :zawierajq.cego najlepiej przebadany pod

wzglqdem klinicznym szczep biakterii probiotycznych (dzialanie potwierdzone w kilkuset
opublikowanych w literaturze SvViatowej badaniach klinir:znych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC

53103 w wysoce aktywnym stftileniu 6 mld CFU/kapsulkq, przeznaczonego do stosowania u

noworodk6w, niemowlqt, dzieci ibr;6b doroslych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30

kaps. - po przeliczeniu kapsulek qa odpowiedniq liczbq opakowad izaokrqgleniu uzyskanego wyniku
w gorq,

Odpowiedi: Nie. Zomowiajqcy poQtrzymuje zapisy SIWZ.

1,I7. Czy w trosce o uzyskanfe n;rjkorzystniejszych warunk6w zakupu oraz najwy2szej jako6ci

produkt6w Zamawiajqcy w zadarhiu 29 w pozycji 1",2,3,7,8,I2,13,1.4,15,!8,19,22 wyrazi zgodq na

zaoferowanie produktdw w opa[r:rwaniu typu worki Viaflo, kt6re w przeciwieristwie do butelek
zmiejszajq ryzyko wystqpienia zalla2en odcewnikowych o ponad 60%, gdy2 dziqki swojej konstrukcji
umo2liwiajq podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniqtym? Co wiqcej koszt utylizacji
opr6znionych work6w jest o 50% fi2szy ni2 w przypadku butelek,

118, Czy Zamawiajqcy wyrazi lgodq na wydzielenie z zadania 29 pozycji 4,5,6,1L,16, utworzenie
nowego pakietu? Powy2sza moQyfikacja umo2liwi przystqpienie do postqpowania wiqkszej liczby

oferent6w, co pozwoli Zamawiajqpemu na uzyskanie kclrzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy poo/t,rzymuje zopisy SIWZ.
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119. Czy Zamawiajqcy wyrazi z$crdq na zaoferowanie w zadaniu 29 poz" 17 nowoczesnego plynu

wieloelektrolitowego Plasmalyte 50tCml w opakowaniu wonek Viaflo?

PlasmaLyte jest izotonicznyrn ptyqrerm wieloelektrolitowyn, o fizjologicznym skladzie i fizjologicznym

Ph oraz fizjologicznej osmolarnpS;ci" Posiada podw6jny uktad buforowy (octan/glukonian), co

zabezpiecza przed ryzykiem wywglania kwasicy spowodowanej nit,rdokrwieniem. Nie zawiera jonow

wapnia, co zwiqksza kompatybilnirlli z krwiq ilekami. PlasmaLyte ma sklad najbardziej zbli2ony do

osocza.

Odpowiedi: Nie. Zomawiajqcy pod,trzynuje zapis;y SIWZ.

120. Czy Zamawiajqcy wyrazi lgodq na zaoferowanie w zadaniu 29 w poz, 9 i 10 preparatu

Mannitol o stq2eniu15% w opakovirarniu typu woTek, poniewaz:

" Mannitol 15% posiada w Folsce dokladniie tq samq rejestracjq idawkowanie co ManniLol20%
" Mannitol w postaci IS%p roztworu jest produktem o stq2eniu mniejszym od stq2enia

nasycenia, co pozwala do minimfrn ograniczyi ryzyko wys;tqpowania krystalizacji oraz zwiEzanel z

ania krysztal6w spotykanej w praktyce klinicznej.
zawieral krysztal6w (w roztworze bqdzie obecny

tem peratu ra prod u ktu wyniesie powy2ej t6-I7" C.

cjent6w, poniewa2 zmniejsza ryzyko krystalizacji,
ili, klez konieczno5ci wcze6niejszego ogrzewania,

annitolu.
akowanie, czyli rnniejsze koszty utylizacji
ka stlur:zenia opakowania, oraz zapewnia tatwo5i

zawieszenia przy pacjencie ze vfzglqdu na wieszak stanowiqcy integrarlnq czqSi worka.
Odpowiedi: Nie. Zomowiojqcy poQtrzymu.ie zapi:;y SIWZ.

I21,. Pakiet 39. Poz. 2 Prosiqry Zamawiajqr:ego o dopuszczenie jalowego, rozpuszczalnego w
wodzie, bezbarwnego iprzezropz:ystego 2elu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o

dzialaniu znieczulajqcym i bpkteriobcijczyrn (Lidociaine hydrochloride 2/o, Chlorhexidine

didydrochloride O,O5%), z nro2lirnTo6ciq zastoso'rrrania poclczas cewnikowania pqcherza moczowego,

wymiany cewnik6w, endoskopii pqcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze
harmonijkowym o pojemno(ci 8,$61, z datq wai:no$ci na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w

opakowaniach zbiorczych po 25 a j:likator6w?

Odpowiedi: Nie. Zomawiajqcy poQtrzymuje zopi:sy SIWZ.

122. Pakiet 39. Poz. 2 Prosimy Z,anrawiajqceglo o doprercyzowanie, czy Zamawiajqcy dopuszcza 2el

do cewnikowania posiadajqcy vy swoim sktadzie szkodliwe substancje konserwujqce takie jak

parabeny, kt6re sq substancjami wnikajqcymi przez skdrrq oraz blony 6luzowe akumulujqc siq w
organizmie i powodujqc objawy alergiczne, sq te2 rozwazane jako czynnik mutagenny?
Odpowiedi: Nie. Zomawiojqcy poQtrzy'muje zapi.sy SIWZ.

Prosimy Zamawiajqcego o dopur;zczenie sterylnej poiliuretanowej foli operacyjnej o grubo5ci

0,025mm, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, latwo przylegajqca do sk6ry, wodoszczelna,
antyrefleksyjna, posiadajqca lyrnetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o

szerokoSci 3,5cm (+/-0,5cnr) ulatwiajqce aplikacjq. Sterylizacja tlernkiem etylenu, Rozmiar calkowity
15x36,5 cm, czq6i Lepna 15x28 crp" Opakowaniel l-0 szt"

Odpowiedi: Nie. Zamowiajqcy po(trzymuje zapBy S\WZ.

123. Pakiet 39 Poz, 3

I24. Pakiet 39 Poz. 4

Prosimy Zamawiajqcego o dopurszczenie s;terylnej poliuretanowej foli operacyjnej o gruboSci

0,025mm, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, latwo przylegajqca do sk6ry, wodoszczelna,
antyrefleksyjna, posiadajqca gymetrycznie rozmieszc;zone dwa zielone nieprzylepne paski o
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szeroko6ci 3,5cm (+/-0,5cm) utatilviajqce aplikacjq. Steryli,zacja tlenkiem etylenu. Rozmiar calkowity
40x50,5 cm, czqSi lepna 40x42 cmf Opiakowanie 1-0 szt,

Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy pod[rzymuje zopisy SIWZ,

ej poliuretanowej foli operacyjnej o grubo6ci

a, latwo przylegajqca do sk6ry, wodoszczelna,

antyrefleksyjna, posiadajqca slirrretrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o

szeroko6ci 3,5cm (+/-0,5cm) ulatwiajEce aplikacjq. Sterylizacja tlenkienn etylenu. Rozmiar cafkowity
2Bx3B,5 cm, czq5i lepna 30x28 cm. Opakowanie l-0 szt.

Odpowiedi: Nie. Zomowiajqcy podtrzymuje zapis:y SIWZ.

126. Pakiet 39

ProsimyZamawiajqcego o wylqczQnie z pakietu pozycji 2,3,4 i5 iutworzenie nowego pakietu 39a.

Odpowiedi: Nie. Zomawiajqcy poQtrzymuje zapis;y SIWZ.

I27. Pakiet 39

ProsimyZamawiajqcego o wylqczQnie z pakietu pozycji3,4' i5 iutworzenie nowego pakietu,
Odpowiedi: Nie. Zamqwiajqcy poQtrzymuje zapi:;y SIWZ.

I28. Pakiet 46
Prosimy Zamawiajqcego o wylqc4enie z pakietu pozyr:ji nr 4 iutworzenie nowego 1-pozycyjnego
oa kietu 46a.

Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy poQtrzymuje zapi:;y SIWZ.

129. Pakiet 46

130, Pakiet 48 Poz. !

Prosimy Zamawiajqcego o wyja$rrierrie , czy oczekuje serwety barierowej dla cieczy zgodnie z

wymaganiami wysokimi normy ISQ EN13795.

Odpowiedi: Nie. Zomowiajqcy poQtrzymuje zapi:;y SIWZ.

Prosimy zamawiajqcego o dopuszc;:enie sterylnej samoprzylepnej kieszeni dwukomorowej na ssak i

koagulacjq o wymiarach 30x41 cq,
Odpowiedi: Nie. Zomawiojqcy poQtrzymu.ie zopi:;y SIWZ.

131, Pakiet 48Poz.2
Prosimy Zamawiajqcego o dopupz:czenie sterylnego zestawu do zabieg6w brzuszno-krocznych w
skladzie:
- 1x serweta na stolik narzqdziowy 140x190 cm, 50 pr z folili PE ze wzmocnieniem w czqSci krytycznej
- l- x serweta do laparoskopii 2$liix306 cm ze zintegrowanymi rrogawicami, z przylepnym oknem
brzusznym 26x32cm i kroczowym 15x18cm z klapkq,
- l- x kieszef na narzqdzia 6!x42,5'ptn, dwukomorowa, przylepna, przezroczysta,
- L x ta6ma lepna 9x50 cm
- 2 x rqcznik chlonny 39x58 cm
Tolerancja rozmiar6w +/ -2 cm

Serweta okrywajqca pacjenta wy(onana z jednorodnego na calej powierzchni, chtonnego laminatu 2-

warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 5i8g/m2, odpornego na penetracje plyn6w
(>200 cmH2O, oraz z zaliczonymi testami odpornoSci na przenikanie krwi syntetycznej). Material
odporny na rozerwanie na niokro/sucho (min, 'lgcr kPa) o niskim wsp6lczynniku pylenia
(wsp6lczynnik pylenia?1,9 log{0), Dwucent'ymetrowa nieprzylepna koric6wka przy paskach

zabezpieczajqcych taSmq lepnq ufatwiajqcq mor:owanie serwet na pac.iencie, klej repozycjonowalny.
Warstwa wzmocnienia w serwdtilch na stolik narzqdz:iowy i Mayo zespolona z foliq na calej
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powierzchni wzmocnienia bez ziwarto5ci celulozy lub wiskozy. Zestaw spelnia wymagania dla

procedur wysokiego ryzyka wg noirrry EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystq, foliowq torbq z

portami do sterylizacji, posiada min,3 etyl<iety samoprzylepne do dokumentacji medycznej

zawierajqce: numer katalogowy, r'tunner lot, datq wa2nodci oraz nazwq producenta. Sterylizacja

tlenkiem etylenu. Zestawy pakowfine zbiorczo w worek foliowy, nastqpnie karton. Producent spelnia

wymogi normy Srodowiskowej ISO 1.4001 potwierrdzonej certyfikatem.
Odpowiedi: Nie. Zamawiojqcy pod,trzymuje zapisy SIWZ.

I32. Pakiet 48 Poz.3

Prosimy Zamawiajqcego o dopuszl;renie serwety do znieczulenia zewnqtrzoponowego o wymiarach
60x80 cm z otworem w ksztalcie rprnbu o wymiarach 8x8 cm.

Odpowiedi: Nie. Zamowiajqcy poQtrzymuje zopis;y SIWZ.

Odpowiedi: Tok. Zamowiajqcy wyfaia zgodq"

134. Pakiet 48 Poz. 5

Prosimy Zamawiajqcego o dopuszpzenie sterylnerj serwety chirurgicznej o wymiarach 45x50cm.
Odpowiedi: Nie. Zomowiojqcy poQtt'zymuje zapi:;y SIWZ.

135. Pakiet 48Poz.6
Prosimy Zamawiajqcego o dopus4czenie sterylnej serwety chirurgicznej pod poSladki o wymiarach
96x126 cm. wykonanej z foli PE ;:e wzmocnie,niem polipropylenowym (SMMMS) z mankietem o
dtugoSci 24 cm. Opakowanie z$wnqtrzne po:siada 3 naklejki do umieszczenia w dokumentacji
medycznej. Pozostale parametry lgrcdnie z SIWZ,

Odpowiedi: Tok. Zamowiajqcy wy;aia zgodq.

133. Pakiet 48Poz.4
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszcz:enie sterylnej samoprz:ylepnej serwr:ty chirurgicznej o wymiarach
90x150 cm. Odporno6i na wypycharrie 205 kPa, ,Zdolno3c i,rbsorpcji >25C1% wg. Normy ISO 9073-6.

136. Pakiet 48 Poz.7
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszpz:enie sterylnergo zestawu do operacjitarczycy w skladzie:
-l- x serweta na stolik narzQdli<lwy 1-40x19(lcm +/- 1"cm z folii PE 5Og z mikroteksturQ, ze

wzmocnieniem 74xl-90cm bez zawarto5ci celulozy ijej pochodnych
-L x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem
-1 x serweta gorna 24Oxl-45 cm z przylepnym wyciqciem 20x70 cryr, ze wzmocnieniem l-7x34 cm w
strefie krytycznej, ksztalt wyciqciN pozwala na rergulow;anie wielko6ci iksztaltu otworu (rombu) wraz
z serwetq dolnq.
-L x serweta dolna 183x240 cm I nlrzylepnym uryciqciem 20x25 cm, ze wzmocnieniem 17x34 cm w
strefie krytycznej, ksztalt wyciqciai pozwala na regulowanir: wielko6ci i ksztaltu otworu ( rombu) wraz

z serwetq 96rnq.
Serwety okrywajqce pacjenta wy(onane z miqkkiego, chlonnego imocnego, dobrze ukladajqcego siq

laminatu tr6jwarstwowego (polipropylen-poli,etylen-polipropylen) o gramaturze min" 65 g/m?
pozbawionego pylqcych itatwopqlnych wl6kien celulozy ijej pochodnych (wskaZnik pylenia max.L.9
Log 10 ), odporno6i na penetracjq wody na calej powierzchni mirr.200 cm H?O, zaliczone testy na

przenikanie krwi syntetycznej, Wvtrzymatoii na rozerwanie na moklro isucho min,19O kPa, Klej

repozycjonowalny Dwucentymet(o'wa nieprzylepna kofcirwka przy paskach zabezpieczajqcych taSmq

lepnq ulatwiajqcq mocowanie serfrvr-.{ w rqkawicach.
Zestaw spelnia wymagania dla procedur wysokiego ryz:yka wg normy EN 13795 oraz pakowany

sterylnie w przezroczystq, foliQurq torbq z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety
samoprzylepne do dokumentacji nredycznej zawierajEce: numer katalogowy, numer lot, datq
wa2no6ci oraz nazwq producenta.] Siterylizacja t|-.nkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek
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foliowy, nastqpnie karton, Prpducent spelnia wymogi normy Srodowiskowej ISO 1400L

potwierdzonej certyfi katem,
Odpowiedi: Nie. Zomawiajqcy podtrzymuje zapis;y SIWZ.

I37. Pakiet 48 Poz. 8

Prosimy Zamawiajqcego o dopusz{zenie sterylnego zestawu ginekologicznego w skfadzie:

- L x serweta na stolik narzqdziowf 152x190 cm z folii PE ze wzrnocnieniem w czqSci krytycznej
- 1 x serweta na stolik May 80 x1-4p crn,
- 1x serweta pod poSladki89xL19i:rn ze wzmocnieniem w czq5ci po6ladkowej min. L8x89cm

- 1- x rqcznik chlonny 34x36cm
- L x serweta do zabieg6w w pozycji litotomijnej 260x3O4cm ze zintegrowanymi nogawicami, z

przylepnym otworem 10x12cnjr ze wzmocnieniem chlonnynr wok6l otworu, dodatkowym
mocujqcym paskiem przylepnym [i'r dolnym brzegu serwety. Serweta wykonana z wielowarstwowej
wl6kniny polipropylenowej typu $lVlS o gramaturze 43g/n2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem

turze rnin.115 g,/m2. Odporno6i na penetracjq
O. OdpornoSi na rozerwanie na mokro/sucho w
szarze wzmocniefi min. 400%. Dwucentymetrowa

qcych tia6mq lepnq ulatwiajqca mocowanie serwet
pacjenr:ie, w czq3ci niekrytycznej "oddychajqce",

paroprzepuszczalne, Zestaw zgodny z normE EN 13795-:11,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystq,

foliowq torbq z portami do steriTlizacji, posiacla min" 3 etykiety sarnoprzylepne do dokumentacji
medycznej zawierajqce: numer fcatalogowy, rtumer lot, datq wa2no6ci oraz nazwQ producenta.
Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy ikarton. Producent spelnia
wymogi normy Srodowiskowej ISQ :t4001 potwierdzonej certyfikatem.
Odpowiedi: Nie. Zamowiajqcy poQtt'zymu.ie zapi:;y SIWZ.

138. Pakiet 48 Poz. 8

Prosimy Zamawiajqcego o dopuszpz:enie sterylnergo zestawu ginekologicznego w sktadzie:
- 1- x serweta na stolik narzqdziorwy 1"40x190cm z folii PE SOprnr ze wzmocnieniem (opakowanie

wewngtrzne)
- 2 x rqcznik chlonny 60x40 +/-2crh
-L x serweta pod po6ladki 96x126bnn
-l- x serweta przylepna 49x65cm z chlonnej wl6k:niny tr6jwarstwowej o gramaturze 66g/m?
-1x serweta gf6wna 89/31.2x229Qm z przylepny'm otworem kroczowym 6xL7cm, ze wzmocnieniem
chionnym wok6l otworu opleracri.jrrego 50x60 +/-2cm, ze zintegrowanymi nogawicami, wyposazona
w 2 podw6jne uchwyty na przevVody , Serweta wykonana z chtonnego laminatu, tr6jwarstwowego
(polipropylen, polietylen, polipropylen) na caf,ej powier:rchni, pozbawiona pylqcych i latwopalnych
wl6kien celulozy i wiskozy (wsp6tczynnik pylernia?1-,9 logL0) o granraturze 66 g/m2,odporna na

penetracje ptyn6w( >200 cm HpO) i penetracje krwi wg ASTM F1670.W obszarze krytycznym
gramatura 1,409/m2, wytrzymatc,S6 na rozry,wanie na mokro/sucho > 57OkPa. Zestaw spetnia
wymagania dla procedur wt/s,ckiego ryzyi<a wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w
przezroczystq, foliowq torbq z pbrtami do sterylizacji, prosiada min,3 etykiety samoprzylepne do

dokumentacji medycznej zawierpjqce: numer katalogowy, numer lot, datq wazno5ci oraz nazwQ

prod uce nta.

Sterylizacja tlenkiem etylenu, Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spelnia
wymogi normy Srodowiskowej lS() 14{)01 potwirerdzonej certyfikatem.
Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy potltrzymuje zapisy SIWZ.

139. Pakiet 48 Poz. 9

Prosimy Zamawiajqcego o dopusNcr:enie sterylnego zestawu uniwersalnego w skladzie:
- 1 x serweta na stolik narzqdpirrwy 152x19tC cm z folii PE z mikroteksturq ze wzmocnieniem
(owiniqcie zestawu)
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- 1x serweta na stolik Mayo 80x1{2 cmz folii PE ze wzmocnieniem sktadana rewersowo
- 2 x serweta boczna 90x75 cm,ze i,vzmocnieniem 67x25 cnr, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x190 cm, !e wzmocnienir:m 67x25 cm, przylepna
- l- x serweta g6rna 240x150 cm z(: wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna

- l- x taSma lepna 9x5O cm
- 4 x rqcznik chfonny z mikrosieciq zabezpieczajqca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywajqce pacjenta wy(onane z chlonnego na calej powierzchni laminatu 2-warstwowego
(polipropylen, polietylen) o gramdtrurze 58g/m2 odpornego na przeniltanie plyn6w (> 200 cm H2O)

oraz na penetracje krwi (zalicpone testy na penetracje krwi syntetycznej wg ASTM F1670 ).

odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa) o niskim wsp6lczynniku pylenia (pylenia
?1,9 log10). W obszarze krytycznlnr wzmocnienie chtonne (absorpcja > 650%) o gramaturze lqcznej

Il0glcm? odporne na penetracje p'lyn6w (>200 cmH2O) c,raz na rozerwanie na sucho i mokro (min,

280 kPa), odporne na rozciqganiei r;ucho/nrokrc, - wzdlu2ne min.L50 N ipoprzeczne min. 100 N. W

celu ulatwienia aplikacji serwet nf pacjencie dwucentyrnetrowa nieprzylepna koric6wka przy paskach

zabezpieczajqcych taSmq lepnq, klej repozycjonowalny.
Zestaw spefnia wymagania dla prqcedur wysokiego ryzyka wg norny EN 13795 pakowany sterylnie w
przezroczystq, foliowq torbq z pprtami do stenylizacji, pos;iada min, .3 etykiety samoprzylepne do

alogowy, numer lot, datq wa2noSci oraz nazwq
y pakowane zbiorcz<l w worek foliowy, nastqpnie
kowej ISO 1.4001- potwierdzony certyfikatem.
IWZ.

L4O. Pakiet 48 Poz.9
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszpz:enie sterylnergo zestawu uniwersalnego w skladzie:
- 1x serweta na stolik narzqdziowiy 1411x190 cm ze wzmocnieniem chtonnym 60x190 cm

- l- x serweta na stolik Mayo 80x1{5i, crn ze wzmocnieniem chlonnyrn 55x88 cm

- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniern chlonnym 37x90cm, llrzylepna
- 1x serweta dolna t75x2OO cm zq \Nzfirocnieniem chlonnym 50x75cm, przylepna na kr6tszym boku
- 1 x serweta gorna 150x240 cffi Zp r,av2pl6cnieniem chtonnym 50x75cm, przylepna
- 1 x ta5ma lepna, z wi6kniny SMS 10x50 cm

- 4 x rqcznik chtonny z wl6kniny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywajqce pacjenta wyKc,nane z mocnego, jednorodnego na calej powierzchni laminatu 2-

wa rstwowego ( pol i propylen, po liqtylen ), o gra matu rze 559/rn2.
Zestaw spetnia wymagania dla prpcedur wysokiego ryzyka wg normy F:N L3795, pakowany sterylnie
w torbq foliowo-papierowq, pos;iacla 4 etykiety samoprzylepne rlo dokumentacji medycznej
zawierajqce: numer katalogowy, r'rumer lot, datq wa2rroSci oraz nazwq producenta. Sterylizacja
tlenkiem etylenu.
Zestawy pakowane zbiorczo w rryorek foliowy, nastqpnie karton. Froducent posiada certyfikat
zgodnoSci z wymaganiami normy ISO 13485.

Odpowiedi: Tok. Zomowiojqcy wyru1o zgodq.

L4L. Pakiet 48
Prosimy Zamawiajqcego o wyt4c;renie z pakiietu pozycji nr 9, Pozwoli to na zlozenie wa2nej
kon ku re ncyj nej ofe rty.
Odpowiedl: Nie. Zamowiajqcy pot/trzyrnuje zapi.sy SIWZ.

L42. Pakiet 50

Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie sterylnego zestawu do ciqcia cesarskiego w skladzie:
-l- x serweta na stolik narzqdziowlT 1140x190 cm :z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu
-l- x serweta na stolik Mayo 80xUlll cm
-1 x kocyk dla noworodka 100x105 crn z wl6knirry Spunlace
-2 x rqcznik chtonny celulozowy z mikrosieciq 20x30 crr
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m ksztatt T, z otworem 30x36cm wypelniony foliq
y 270? z ksztaltkq do formowania oraz z 2 portami

do ssaka, wzmocnienie chlonne t,Volk6t otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podw6jne organizatory
przewod6w oraz dodatkowe wz(rocnienie chlonne na koficzynach pacjentki 4.0x60 +/-3cm. Serweta

w czqSci okrywajqcej pacjentkq I laminatu z warstwE komfortu (trilarninat o gramaturze 669/m2),

nik pylenia?1-,9 lo9L0),o odporno5ci na penetracje

enikanie krwi. Obszar wzmocnienia o wysokiej

ZOkPa). Zestaw spelnia wymagania dla procedur

sterylnie w przezroczystq, foliowq torbq z portami

d 4 etykiet$ sarnoprzylepne do dol<umentacji medycznej zawierajqce: numer
k datq wa2qoSci oraz nazurq producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy
p worek ifoliowy, nastripnie karton. Producent spefnia wymogi normy
Srodowiskowej ISO 14001 potwie4dzonej certyfikatem.
Ooakowanie zbiorcze 6 szt.

Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy poQtrzymuje zapi:;y SIWZ..

1,43. Zadanie 48 poz.6
Prosimy Zamawiajqcego o dopus4c;renie serwet'y chirurgicznej pod po6ladki (podkladu porodowego),
sterylnej, jednorazowego u2ytliu, material dwuwarstwowy, chlonny na calej powierzchni,
opakowanie zewnQtrzne typu foli;,1-papier, cztery naklejki z kodem l<reskowym, nazwq produktu,
numerem katalogowym, nr serii, flatq wa2no(ci i informar::jq o producencie, zgodno5i z normE PN-EN

L45. Dotyczy Zadania nr 50, pciz, 1

Prosimy Zamawiajqcego o dopusfc;rerrie zestawru do ciqcia cesarskiego o nastqpujqcych parametrach:
Zestaw do cesarskiego ciqcia

o Sterylny, jednorazowego lr;i:ytku

o Material trzywarstwowy, chlonny na calej powier;rchni
o Ostona Mayo ze wzmocnieniem, zto2ona teleskopowo

21 f Strona SP ZOZ Siedlr:e, spor;1 . Robert Mi.siak

1,3795.

Serweta o wymiarach 100cm x 1-1g0cm, ze zbiornikiem na ptyny w ksztalcie tr6jkqta, wyposa2onym w
separator czq5ci stalych od ptyn[ych, ksztaltkt; (sztywnik) pozwalajqcq na wyprofilowanie otworu
wlotowego, taSmq lepnq (2,5x60cm) oraz zaw6r do odprowadzania plyn6w.
W przypadku odpowie<lzi twierd2qcei, prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego zadania w celu

u mo2liwienia zlo2e nia ko n ku rencrTjrrej ofe rty.
Odpowiedi: Nie. Zomowiojqcy poQtrzymuje zapi.sy SIWZ.

1.44. Zadanie 48 ooz, 9
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszli:enie zestawu uniwerserlnego o s;ktadzie:

L serweta na stolik instrumentari$szki 150 x L9Ctcm;

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm; (warstwa chfonna 76cm x 85cm)
L serweta samoprzylepna l-80 x 1-p0cm; (ta6ma lepna na dtu2szym boku 6cm x 1O0cm)

1 serweta samoprzylepna 150 x 2itr0cm; (ta6ma lepna na dtu2szym boku 6cm x 10Ocm)

2 serwety samoprzylepne 75 x lOpr:m; (ta5ma lepna na ca{ej dlugodci dluzszego boku 6cm x 100cm)
2 wl6kninowe OP ta5my 10 x 50

4 rqczniki 30 x 40
Zestaw sterylny, jednorazowego uzytku, materriat dwuwarstwowy, chfonny na calej powierzchni,

ostona Mayo ze wzmocnieniem, opal<owanie zewnqtrzne typu folia-papier, cztery naklejki z kodem
kreskowym, nazwq produktu, numerem katalogowym, nr serii, datq wa2no6ci iinformacjq o

producencie, gramatura 629/m2, zgoclnoSi z norma PN-EN 1-3795,

W przypadku odpowiedzi twierdzqcej, prosimy'o wydzierlenie pozycji do osobnego zadania w celu

u mo2l iwie nia zlo2enia ko n ku re ncyj rrej oferty.
Odpowiedi: Nie. Zomawiojqcy pof,l:lzymuje zopisy SIWZ,



o

o

o

Naniesione oznaczenia kierunllu rozklad;lnia
Opakowanie zewnqtrzne typlu folia-papier
Trzy naklejki z kodem kreskr:lwym, nr serii i datE wa2no6ci.

o Zgodno5i z normq PN-EN 13795
Sklad

o 1 serweta na stolik instrurhentariuszki 150 x L90ctn

o L serweta na stolik Mayo [i0 x 1-45cm;

o l- serweta dla noworodka €;0 x 80 cm

o 4 rqczniki do rak

o L serweta gf6wna 16Qx.300 z otw,orem 30x25cm wypefnionym foliq chirurgicznq ,

zintegrowany prostokqtny zbiornil do przechwytywania plyn6w ,2 zawory odptywowe z mo2liwo5ciq
podtqczenia do ssaka

o 3 zintegrowane z serwetQ organizatory prrzewod6w w formie rzc'p6w
o Wytrzymalo5i na rozrywarrle na sucho >80 kPa

o Wytrzymato6i na rozrywanle na mokro >80 kPa

Pozostaie wymagania zgodnie z SIWZ.

O d p ow i e d I : T a k. Za m o w i a j qcy w r/,,r t:r 2 o z g o d q,

146. Dotyczy Zadania nr 50, poz. 1
Prosimy o podanie ilo6ci sztuk.
Odpowiedi: 500 szt.

1,47. Pakiet nr 48 poz, 2 i 9: [.,iry zamawiajqcy dopu6ci zestawy zgodne z SIWZ, z tq ro2nicq, i2

gramatura wzmocniefi rna min. 1Q9,5 g/m2?
Odpowiedi: Tak. Zamowiojqcy wy6ct2a zgodq.

1.48. Pa kiet nr 48 poz. 7 i 8: Czll ;za rn awiajqcy dopuSci zr-.stawy zg;od ne z SIWZ, z tq roinicq, i2 sptyw
cieczy cieczy wynosi min.75% (wqcllug ISO 9073-11)?
Odpowiedi: Tak. Zamawiajqcy wi,ru2o zgodq.

1.49. Pakiet nr 50 poz. t: Czy zQnawiajqcy dopu6ci sterylny zestaw do ciqcia cesarskiego
o nastqpujqcym skladzie:
a) 1 serweta na stolik instrurpentariuszki 150 cm x l-90 cm

b) 4 rqczniki 30 cm x 40 cm

c) 1 serweta na stolik Mayo 8t) cm x 145 crn

d) L serweta dla noworodkA 90 cm x 100 cm z miqkkiej wt6kniny oddychajqcej, absorbujqcej
ptyny

e) 1 serweta do cesarskiegp ciqcia 260/tLOO cm x 335 cm do zabieg6w w pozycji z nogami
prostymi,
z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzus;:nej otoczonym foliq operacyjnq, okno 14 cm x 20 cm.

Serweta posiada zintegrowanq tqrbq na plyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na calym
obwodzie z lejkiem odprowadp;rjqcym plyny,Serweta posiada r6wniez zintegrowane oslony
podp6rek koriczyn 96rnych.
Obto2enie wykonane z laminatu iJwuwarstwo\\/ego wfoknina polipropylenowa i folia polietylenowa.
Gramatura laminatu 57,5 glm2.Illateriat obtozenia spelnia wymagania wysokie normy PN EN 13795"

Odporno5i na rozerwanie na mokro > 273 kPa. OdpornoSi na rozerwanie na sucho > 249 kPa.

Odporno5i na przenikanie cieczy l' 120 cm H2O,

Zestaw posiada 2 etykiety samopr:rylepne zawierajqce nr katalogowy, LOT, datq wa2no6ci oraz dane
producenta, Na opakowaniu wyrq2nie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadajq oznaczenia

kierunku rozkladania w postapi piktogramiiw. Caly zestaw zawiniqty w serwetq na stolik
instru me ntariuszki,
Odpowiedi: Tak. Zamawiajqcy vlyro2a zqodq.
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150. Pakiet nr 52 poz.1: Czy zainrawiajqcy dopu5ci sterylny zestaw do jalowy, chirurgiczny mafy

w sktadzie:

a)L serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm b)2

rqczniki 30 x 40 cm

c)L pasek samoprzylepny 9 cm x 50 cnt

d)l serweta 225 cm x 240 cm z samoprzylepnynr otworern okrqglym o $rednicy L2 cm umieszczonym

centra Inie

Oblozenie pacjenta wykonane z lNminiatu dwuwiarstwowego wl6knina polipropylenowa

i folia polietylenowa. Gramatura lprnirratu 57,5 E:1m2.
Materiat oblo2enia spelnia wymagarria wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety
samoprzylepne zawierajqce nr lrati:rlogowy, LOT, datq waznoSci oraz dane producenta. Na

opakowaniu wyra2nie zaznaczoqy kierunek otwierania,, Serwety posiadajq oznaczenia kierunku
rozkfadania w postaci piktogramdvv. Caly zestaw zawiniqrty w serwetq na stolik instrumentariuszki.
Zestaw sterylny (metoda steryliz4c.ii : tlenek et\/lenu)iednorazowego u2ytku, Zestawy pakowane do

transportu podw6jnie w worek folir:wy oraz karton zewnqtrzny?
Odpowiedi: Nie. Zomowiojqcy potltrzymuje zapi.sy SIWZ.

151, Pakiet nr 53 poz. 2: Cz"y z4nrawiajqcy dopuSci gazg;1./2 m kw = tm x'J./2 m jalowa? Pozostafe
parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedi: Nie. Zomowiojqcy poQtrzymujet zapi.sy SIWZ.

I52. Pakiet nr 53 poz, 4: Czy zpmawiajqcy dopu5ci gazq w klasie l, reguia 4? Pozostale parametry
zgodnie z SIWZ.

Odpowiedi: Nie. Zomawiajqcy poQt'rzymuje zapisy SIWZ,

153. Zadanie 35 po2.8,25
Czy Zamawiajqcy wydzieli pozrrr6j6, z pakietu? Podzial pakietur zwiqkszy konkurencyjnoSi
postQpowania, umo2liwi r6wnie2 z'lo2enie ofert wiqkszej liczbie wykonawc6w a Pafistwu pozyskanie

rzeczywi6cie korzystnych ofert jakoSciowych i cenowych.
Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy po|trzymuje zopisy SIWZ,

1,54. Zadanie 35 ooz. 9-12
pakietLr zwiqkszy konkurencyjno6i
wykonawc6w a Paristwu pozyskanie

155. Zadanie 35 ooz.9-12

Czv Zamawiajqcy wydzieli pozycje z pakiietu? Potlzial
postQpowania, umozliwi r6wnie2 zto2enie ofert wiqkszej liczbie
rzeczywiScie korzystnych ofert jal(oSciowych i cernowych.

Odpowiedi: Nie. Zamowiojqcy poftrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiajqcy oczekuje opatrunlku wl6kninolvego z centralnie umieszczonym wkladem chlonnym?
Odpowiedl: Tok.

156. Zadanie 35 ooz.9
Proszq o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze l.0cm x L0 cnr.

Odpowiedi: Nie. Zomawiajqcy poSll:rzy'muje zaplsy SIWZ.

I57. Zadanie 35 poz. 9
Proszq o dopuszczenie opatrunk! pakowanego po L0 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem iloSci w
form u la rzu aso rtymentowo-cenoWym,
Odpowiedi: Tak. Zamawiajqcy wyrsia zgodq.
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158, Zadanie 35 poz. 1-0

Proszg o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15cm x 10 cm.
Odpowiedi: Nie. Zamowiajqcy pofltt'zymuje zapi:;y SIWZ.

159, Zadanie 35 poz. L0

16L. Zadanie 35 poz.12

Czy Zamawiajqcy wydzieli po[ycje z pakietu? Podzial
postqpowania, umo2liwi r6wnie2 zto2enie ofert wiqkszej liczbie
rzeczywiScie korzystnych ofert jafor(ciowych i cenowych.
Odpowiedi: Nie. Zomowiajqcy pofltrzymuje zopisy SIWZ.

z odpowiednim przeliczeniem ilo5ci w

odpowiednim przeliczeniem iloSci w

pakietu zwiqkszy konkurencyjno5i
wykonawc6w a Padstwu pozyskanie

163. Zadanie 35po2.24
Proszq o dopuszczenie opatrunkf pakowanego po 50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem iloSci w
form ularzu asortyme ntowo-cenofvym.
Odpowiedi: Tok. Zomawiajqcy wlruia zgodq.

1.64. Zadanie 35 poz.24
Proszq o dopuszczenie opatrunku poiniekcyjnego w rozmiarze 38 mm x72 mm.
Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy po\trzymuje zapisy SIWZ.

165. Zadanie 35 poz.24

166. Zadanie 35, poz. 4: Czy, ,Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie plastr6w w rozm.
10x12cm?
Odpowiedi: Nie. Zamowiajqcy pof,trzymuje zaplsy SIWZ.

167. Zadanie 35, poz.8: Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie plastr6w w rozm.
5,8x8cm?
Odpowiedi: Tok. Zamowiojqcy wfiruia zgodq.

24 lStrona SP ZOZ Siedlce, spor:2. Robert Misiak



168. Zadanie 35, poz. 10: C/y Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie plastr6w w rozm.
15x8cm?

Odpowiedi: Nie. Zomowiojqcy po'y'I:rzymuje zapisy SIWZ.

169, Zadanie 35, poz, 23: Czy,,Zarnawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie podkfad6w w rozm.
9x34cm pakowanych po L0 szt., z przeliczenielm zamawianych ilo6ci?
Odpowiedi: Tqk. Zomuwiojqcy wlroitr zgodq.

I70. Zadanie 35, poz. 24: Clly Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie plastr6w w rozm,
5x7,Zcm pakowanych po 50 szt., i przeliczeniem zamawianych iloSci?
Odpowiedi: Nie. Zomowiojqcy po'fl|:rzymuje zapisy S\WZ.

171'. Zadanie 35, poz. 25: Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie plastr6w w rozm,
5,8x8cm?
Odpowiedi: Tok. Zamuwiajqcy wyroia zgodq.

172. Zadanie 35, poz. 26: Czy [ilmawia.jqcy r,vyrazi zgodq na zaoferowanie plastr6w w rozm.5m x
2,Scm, z przeliczeniem zamawianiych frlo6ci?

Odpowiedi: Tak. Zomawiajqcy wlroict zgodq.

173. Zadanie 40, poz. L: Czy Zlmawiajqcy potwierdza, 2e dla pieluchomajtek w rozm. 3kg - 6kg nie
wymaga wyciqcia na pqpek?
Odpowiedi: Pieluchomojtki spelni,a,i wymogi zaworte w SIWZ.

174, Zadanie 46, poz.5: Czy ZQmawiajqcy wyrazi zgodq na wytqczenie pozycji do osobnego pakietu
co umo2liwi wiqkszej iloSci Wykorf awcom na zto2enie ofert konkurency.inych cenowo?
Odpowiedi: Nie. Zomawiajqcy poy't.:rzymuje zaplsy SIWZ.

175. Zadanie 50,

Odpowiedi: 500 szt.

poz. 1-: Prosirhy' o okreSlenier ilo6ciwymaganych zestaw6w do ciqcia cesarskiego.

176. Zadanie 50, poz. t: Czl, ,Zarnawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie zestawu do ciqcia
cesarskiego o sktadzie:
1x serweta wzmocniona na stolik l/layo 145x80cm
2 x rqcznik do rqk wt6kninowy 2O)<4t0cm

1 x podklad chlonny tyu Seni Soft Easic 90x60cnr
1x serwerta na instrumentarium Wzmrlcniona 190x150cm
l- x serweta z laminatu dwuwprstwowego o gramaturze min. 56g,/m2 32Ox18Ocm z otworem
35x32cm, workiem do przechwytywania plyn6rru ifoliq chirurgicznq
Odporno6i na rozerwanie na mokro ina sucho min, 150 kPa, odpornoSi na penetracjq plyn6w
(chlonnoSi) min.250cm H2O, ZEstaw zgodny z normE:t3795. Na opakowaniu etykieta tr6jdzielna

I77. Zadanie 52, poz. 1,: Czy Zd,mawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowilnie zestawu o skladzie:
l- x serweta na instrumentarium wzrnocniona 90xL50cnr wykonana z laminatu iwl6kniny w czqSci
Srodkowej serwety o gramaturze min" 82g/m2
l- x serweta 9Ox75cm dwuwarstvyowa o gramaturze min. 56g/m2, z otworem przylepnym 8x6cm w
centralnej czq5ci serwety, odpol'nro5i na przenikanie cieczy mirr.25O cm H2O, wytrzymaloSi na
rozerwanie min. 150 kPa,

1 x nerka tekturowa
10 x kompres gazowy LOxLOcm
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5 x tupfer gazowy 3Ox30cm
Zestaw owiniqty w dodatkowq serwete foliowo-celulozowq,
Ka2dy zestaw posiada informacjq o dacie waznoSci i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do
wklejenia w karcie pacjenta, Prqdukt jest bezpriecznie pakowany do transportu i magazynowania w
tore bkq pa pierowo-foliowq.
Odpowiedl: Tak, Zqmowiajqcy wtTraLo zgodq,

178. Czy Zamawiajqcy w Za$aniu nr 1- poz, 132 (lSevoflurane ) dopu6ci ( tak jak w latach
poprzednich )preparat sevoflurgrru.250 ml wyposazony w system wlewowy Dreager Fill tj adapter
wielokrotnego u2ytku (adapter nakrqcony na butelil<q, stanowi szczelny bezpoSredni system
napelniania parownika umo2lirlviajqcy bezpir-.czne uzupretnianie p;lrownik6w), w odpornej na
uszkodzenia mechaniczne butelcr: ieluminiowej , wraz: z bezptatnym u2yczeniem parownik6w
kompatybilnych z systemem i ap{ratami do znieczulenia w iloSciwymaganej przez Zamawiajqcego?
Gwarantujemy r6wniez bezptatny serwis iprzerglqd parownik6w przynajmniej raz w roku w ramach
umowy.
Nadmieniamy r6wnie2, 2e ZamaW[ajE.cy stosowal ju2 w latach poprzednich ww preparat.
Informujemy, 2e na rynku znajd\ujq sie obecnier co najmniej dwa produkty sevofluranu 162niqce siq
systemem wlewowym (napefniafiia) parownikirw i obydwa gwarantujq bezpieczeristwo zar6wno dla
obstugi medycznejjak i pacjent6Vy i sq powszeclhnie stosowane w jednostkach szpitalnych.
JednoczeSnie przypominamy, 2e rc.gulacje pra\Ma o zam6wieniach publicznych art 29 ust 2,3 z dnia
29.01'.2004r zawierajq wyra2ne lvsliazanie jak powinien wyglqdai opis przedmiotu zam6wienia
zapewniajqcy uczciwq konkurencje wykonawc6w { producentciw), Zawarty opis w SIWZ
("Sevoflurane plyn wziewny 25Qnrl x lbutelka, ze szczelnym fabrycznie zamontowanym na ka2dej
butelce bezpo6rednim systemerp napelniania parownilla bez 2adnych dodatkowych element6w
lqczqcych butelkq z parownikierl.") lamie tq zasadq wskazujqc wyraZnie jednego producenta firmq
Abbvie(dawniejAbbott Labolatofies Poland sp. z o,o, ) itylko jej produkt sevorane,
Ponadto pragniemy przypomnief,2e przedmiotem zamriwienia jest produkt leczniczy a nie system
napeiniania. Dodatkowo wskazanie iednoznacznie jednego producenta skazuje zamawiajqcego na
brak konkurencji cenowej oferenfirw a w konsekwencji wy2sze ceny oferowanych produkt6w.
Uzasadniajqc nasze zapytanie o dopuszczenie do zaoferowania naszr:go r6wnowaznego preparatu
Sevoflurane Baxter 250m1, podkqeSlamy,2e posiada on irJentyczne wskazania jak produkt opisany w
SIWZ.''

Odpowiedi: Tak. Zamawiajqcy wyr,o2a zgodq.

I79. Czy Zamawiajqcy w Zadaniu nr L poz. :[32 (Sevoflurane), wyrnaBa dostarczania preparatu w
butelce innej ni2 szklana (tj. w bqtelce odpornej na uszkodzenia mechaniczne - np. stluczenie )?
Szklana butelka jest mniej odporrra na stluczenie (uszkod;zenie mechaniczne) ni2 inne stosowane przy

olietylenonaftalen -PEN ), a w przypadku takiego
zczeniia (ska2enia ) atmosfery bloku operacyjnego
omieszczeniu (w tym personelu medycznego) na

st Sevofluran.
a takie rozwiqzanie.

180. Czy Zamawiaiqcy zgodzi siq na wydziellenie z Zizdania nr 1 pozycji 132 ( Sevoflurane ) i

utworzenie oddzielnego zadania jt

adaniar) umo2liwi przystapienie do niej wiqcej ni2
mawiajqcemu otrzymanie korzystniejszej oferty
no6ci finansowe Szpita la,

IWZ,
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1BL. Zwracamy siq do Zamawia"iqcego z pro6ba o okre5lenie wymaganych ilo6ci w pakiecie i

dopuszczenie zestawu do ciqcia qer;arskiego o skladzie i parametrach jak poni2ej:
" L czerwona oslona na pt,olil< Mayo 80x145cm, o gruboSci 0,065 mm, ze wzmocnieniem
60x85cm o gram, 4O g/m?.
" L serweta na st6l instruryterntariuszki LzlOxl-90cm, wzmocnienie 75x1-9Ocm o gram. 30g, folia
PE 0,050mm,

" L serweta w ksztalcie T p wym. 2001250x31,5cm z przylepnyrn oknem o wym, L8x28x32cm
otoczonym torbq do ztli6rki plynrivr o min wym' 80x80cm, 2. zaworami i ksztaltownikiem,
" l. serweta do owiniqcia foworodka wykonane z miqkkiej biatej wl6kniny typu Spunlace 50
g/m?o wym.90xL00cm
" 1 wl6kninowa taima samoprzylepna 9x50cm,
" 2 rqcznikicelulozowe 3014r)cm
" Gramatura serwet 62 g/fii '

" OdpornoSi na przesiqkanie plyn6w 2OOcm H2O
" Sila wypychania (na suchp) 180kPA (na mokro) 170kpA
" zapakowany pojedynczo w zgrzewanql kopertq papierowo-foliowq posiadajqcq 2 naklejki
transferowe typu TAG

tf-.l]I tlI tlt tl

X4Ox190cm

0
30x40crr
2. -t,to"'t*"nL_t
90x100cm
1 o,.lrcrtu"

Odpowiedl: Tok. Zomawiajqcy wf,roia zgodq.

1'82, Czy Zamawiajqcy w pqr":1.5 zamiast obowiilzku wprowadzi prawo do dostarczenia
zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskaziene w ofercie i tylkr: one sQ przedmiotem zam6wienia
publicznego w niniejszym postqpowaniu, Zdefiniowanie przedmiotu zam6wienia powoduje, 2e tylko
co do niego strony zawierajq uF{lwq objqtq,obowiEzkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie
zapewnii, 2e w kazdym przypad(u zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, 2e moze siq to wiqzai z
raLqcq stratq po stronie Wykonaqfcy,
odpowiedi: Zamawiojqcy zmieniQ i:opi.sy $ 3 ust, s wzoru umowy w no:;tQpujqcy spos6b:
"W przypadku gdy produkt ledTniczy zostanie wstrzymdny tub wycofany decyzjq GtF lub WlF,
zoprzestanie byi produkowony (ost:otecznie lub czasowo), wygalnie jego iwiadectwo rejestrocji lub z
innych przyczyn nie bqdzie moqt qyt clostarczany zqodnie z umowq przetorgowq,
to Wykonawca zopewni szpitolouri zamienny - kt leczniczy o tej samej nazwie
miqdzynorodowei, dowce i postaQi.formaceutyc;;n zobowiqzony do przedstawienio
Zamawioiqcemu pisemnej informtgcji o przyczynie zaistnienia takiej sytuocji, podpisanej przez osobq
odpowiedziolnq, ze strony WrXkonowcy za realizocje umowy przetargowej (a wczeiniej takq
informociq przekaie faxem do apteki). Zapewnieniu procluktu niedostgpnego moie polegai na jego
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zokupie przez WykonawcQ u inniOo dostawy i zbycie Zomawiojqc'emu po cenie przetarEowej lub no
dostarczeniu produktu r6wnowoinego zoakceptowonego przez Zomowiajqcego. W przypadku braku
moiliwoSci zopewnienio prze Wyikonuwcq prootuktu zamiennego, strony majo prawo do odstqpienia
od umowy zo porozumieniem strbn w czgici, kt6rej powyisze dotyc:2y.,,

183. Dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiajqcy zgodzi siq na dopanie we wzorze umowy fragmentu o nastqpujqcej treSci:
"W razie wystqpienia nieprzewidzianych i niezale2nych od Wykonawcy okoliczno(ci takich jak:
wstrzymanie sprzedazy lub wycQfanie produktu leczrricz,ego z obrotu decyzjq Gl6wnego Inspektora
Farmaceutycznego, zaprzestanie prrodukcji, skutkujqcych uniemo2liwieniem realizacji umowy przez
Wykonawcq, przy jednoczesnyrir braku mo2liwo6ci dostarczenia przez Wykonawcq lub innego
dostawcq przedmiotu umowy lfb towaru r6'wnowaznergo/odpowiednika, strony majq prawo do
odstqpienia od umowy za porozulxieniem stron w czq$ci llt6rej powy2sze d,otyczy."
W przypadku braku zgody na pdrn,'y2szy zapis, jakie dzia{ania Zamawiajqcy zamierza podjqi w razie
wystqpienia wymienionych okolidzno$ci?
Z uwagi na to, iz Wykonawca, mdz,3 prowadzii hurtowniqr tzw. producenckq, a nie pelnoprofilowq co
oznacza,2e nie mo2e dostarczli produkt6w innych ni2 te, kt6re pozostajq w jego portfolio ido
kt6rych dostarczenia zobowiqzu.ig siq w zlozonej oferr:ie wskazujqc nazwQ handlowq produktu, wigc
faktycznie nie ma mo2liwo(ci dosiarczenia odpowiednika r6wnowa2nego"
Niemo2liwy mo2e okazai siq r6ulniei zakup przezzamawiajqcego odpowlednika leku, poniewaz na
rynku mo2e nie byi produkt6w sletniaiqcych wymogi r6wnowa2nosci
odpowiedi: Zomowiajqcy zmieniQ zopisy $ 3 ust. 5 wzoru umov/y w na:;tqpujqcy spos6b:

eoTniczy zostot decyzjq GtF tub WtF,
(dpt.otecznie lub ectwo rejestracji lub z
| fty,t dostarczan umowq przeTorgowq,

to Wykonowco zapewni szpitolqwi zamienny .- r6wnow'oiny produkt leczniczy o tej somej nazwie
miqdzynorodowei, dawce i postad,ifarmaceutycznej. wykt:tnawco jest zt>bowiqzany do przedstowienia
Zamowiajqcemu pisemnej informgcji a przyczy,rtie zoi:;tnienia tokiej sytuocji, podpisonej przez osobq
odpowiedzialnq, ze strony Wy,k'onowcy za realizacje umowy przetorgowej (o wczeiniej tokq
informociq przekoie foxem do ap,teki), Zopewnieniu produktu nierlostqpnego moie potegat na jego
zakupie przez Wykonawcq u inne'go dostawy i ;tbycie Zarnowiajqcemu po cenie przetdrgowej lub no
dostarczeniu produktu r6wnowai'pr:tgct zoakceptowonego przez Zamawiojqcego. W przypodku braku
mo2liwoici zapewnienio prze Wy(onuwcq produktu zamiennego, strony mojo prawo do odstqpienio
od umowy za porozumieniem stron w czqici, kt1rej pottrryisze dotyczy.,,

184, Dotyczy 5 4 ust. 3 wzoru unlowy - termin waznoSci produkt6w
Czy zamawiajqcy zgodzi siq na s(rricenie mininralnego terminu wa2noSci dostarczanych produkt6w

na biezqco, w krardzo kr6tkich terminach i Szpital
no6ci wydaje siq byi wystarczajqcy.
isanie we wzorze umowy zdania: ,,Zamawiajqcy

dopuszcza mo2liwoSi dostawy przerimiotu zamdwienia z terminem waznoSr:i kr6tszym niz wymagany
tylko w przypadku uzyskania przez wykonawcq zgody orl Zamawiaiqcego,,?
odpowiedi: Zomawiajqcy zmienia zopisy S 4 ust. 3 wzoru t)mowy w nastqpujqcy sposob:
" Dostarczane leki winny posiado( termin przydutnoici przynajmniej 12 mie,siqcy od daty dostawy do
Zomowiaiqcego. W przypadku le'lct5w posiodajt:1cych 1.2 miesiqczny termin wainoici nodany przez
producento - 6 miesiqcy od dat!, 'dostowy do Zomowiajqcego. Dostawy o produktow z krotszym
terminem wainoici mogq byt dopuszczone w wyjqtkowych sytuat:jach i kaidorazowo zgodq na nie
musi wyrazii upowainiony przedstowiciel Zomawiajqcego.,'

28 lStrona SP ZOZ Sied cB, sporz. Robert Misiak



1-85. Prosimy o dopisanie do 52 ust,7 projektu umowy:t"...zgodnie zart.A pkt 3 Ustawy o terminach
za pfaty w transakcjach handlowyplr",
Odpowiedi: Nie. Zomawiajqcy pciditrzymuje zopisy StW'Z.

186, Czy w przypadku wstrzyrlrania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku
mo2liwo6ci dostarczenia zamie4nrika produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np,
bqdzie to grozito ra2qcq startq fiila Wykonawr:y), Zannawiajqcy wyrazi zg;odq na sprzedaz w cenie
zbli2onej do rynkowej lub na wyfialczenie tego produktu z umowy bez koniecznor(ci ponoszenia kary
przez Wykonawcq (dotyczy zapisciw 51 ust.1 i 53 ust,5 projektu umowy)?
odpowiedi: Zomawiojqcy zmieniq .;zopisy $ 3 usrl. s wzoru umowy w no.stqpujqcy sposob:
"W przypodku gdy produkt le[zniczy zostonie wstr4rmsny tub wycoJ'ony decyzjq GIF lub WlF,
zaprzestanie by tecznie lub czosowo), wygainie j
innych przyczyn dostorczony do apteki szpitolnej
to Wykonawco ,zamienny .- r6wnowainy pr<"tdu

miqdzynarodowei, dawce i posta\:iformcceutycznej. Wykonowco jest zobowiqzany do przedstawienio
Zamowioiqcemu pisemnej inforr\acji o przyczy,nie zaistnienia tokiej sytuor:ji, podpisanej przez osobq
odpowiedzialnq, ze strony Wyl;:onawcy za realizacje umowy przetargowej (a wczeiniej takq
informaciq przekaie faxem do aitteki), Zapewnieniu protluktu niedostqpntzgo moie polegai no jego
zakupie przez Wykonawcq u innqgo dostawy i zbyde Zamuwiajqcemu po cenie przetargowej lub na
dostarczeniu produktu rownowaL,nego zaakceptowdnego przez Zamowiojqcego. W przypadku braku
moiliwoici zapewnienid prze Wi,konowcq prod'uktu zamiennego, strony mojo prawo do odstqpienia
od umowy zd porozumieniem strgn w czqici, ktcirej powyisze dotyczy.,,

1'87, Zamawiajqcy zastrzega gobie mo2liwclii zmian ilo$ciowych przedmiotu umowy, ale nie
okreSlil ich warunk6w, m,in. nie iruskazai w jakich okoliczno6ciach zmiana rmoglaby miei miejsce, nie
wskazat w 2aden spos6b granic z1nian ilo6ciowych odnoirrie poszczeg6lnyclr pozycji itp. Zgodnie z art.
1-44 ust. 2, w zwiqzku z art. 14{ ust. 1--Ib, Ld,1-e Ustawy PZP, brak okre6lenia warunk6w zmiany
umowy bqdzie przesqdzai o nle'wa2no6ci zapis6w z 51 ust.7 umow1.Czy w zwiqzku z tym,
Zamawiajqcy odstqpi od tych zapisr:iw w urnowir_.?
Odpowiedi: Nie. Zarnawiajqcy polltrzymuje zaplsy StWZ.

188' Do tre6ci$3 ust,5 projektg unrowy prosimy o dodanie sl6w zgodnyr:h z przeslankq wynikaiqcq
z tre6ci art. 552 Kodeksu cywilnego: "... z wylqczeniem powolania s;iq przez Wykonawcq na
okolicznoSci, kt6re zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiqzujqcego uprawniajq
Sprzedajqcego do od mowy dosta pczenia towa ru Kupujqcemu. "
Odpowiedi: Nie. Zomawiajqcy po'Qt:rzymuje zopiisy StWZ.

189' Do tre5ci 54 ust.3 projefttu umowy. Skoro Zamawiaiqcy przewiduje dostawy sukcesywne,
zgodne z bie2qcym zapotrzebowaniern, czyli nie przewiduje konier:zno6ci Cllu2szego przechowywania
zam6wionych produkt6w w m|l5gazynie apterki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-
miesiqcznego okresu waznoSci zanr6wionych towar6w? Wskazujerry przy tym,2e zgodnie z prawem
farmaceutycznym produkty leczipir::ze do ostatniego dnia terminu wa2no:ici sq pelnowarto6ciowe i

dopuszczone do obrotu. W zwiq4ku z powy2szym prosimy o dopir;anie do 5+ ust.3 projektu umowy
nastqpujqcej treSci: "..., dostawy produkt6w z kr6tszynr terminem wa2noScii mogq byi oopuszczone w
wyjqtkowych sytuacjach i ka2dQntzowo zgodq na nie musi wyrazii upowa2niony przedstawiciel
Zamawiajqcego."
odpowiedi: Zamawiajqcy zmieniQ itapisy $ 4 ust. 3 wzoru umowy w nostqpujqcy sposob:
" Dostorczdne leki winny posiodall terrnin przydatnolci przynajmniej 12 miesiqcy od doty dostawy do
Zamawiaiqcego. W przypadku lqkow posiadojqcych L2 miesiqczny termin wainolci nadany przez
producenta - 6 miesiqcy od datl dostavly do Zomawiojqcego. Dostowy o produkt6w z krotszym
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terminem wainoici mogq byC dl>1:.tuszczone w wyjqtkowyc'h sytuocjach i koidorozowo zgodq na nie
m u s i wyr o zi t u pow o 2 n i o ny p rze d'pt. a w i ci e I Zo m ow i oj qce g a.,,

L90' Do tre$ci56 ust'L projek{u unlowy pros;imy o dodlanie sl6w zgodnych z przeslankq wynikaiqcq
z treici art' 552 Kodeksu cy(ilnego: ".., z wylqczeniem powolania siq przez Wykonawcq na
okolicznoici, ktdre zgodnie { Przepisami prawa powszechnie obowiqzujqcego uprawniajq
SprzedajEcego do odmowy dostarczenia towaru Kupujqcenru.
Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy pdd,trzymuje zopisy StW,Z.

191,, Dotyczy SIWZ - rozdzial6r pkt 2
Prosimy Zamawiajqcego o zmiflnq SIWZ w zakresie nrozliwoici spelnienia warunku zdolno6ci
technicznej lub zawodowej w tern :;pos6b, ze w Pakiecie nr 33 (wapno sodowane) Wykonawca
wykazai siq mo2e wykonanymi dostawami wyrobdw medycznych, nie za6 lek6w. przedmiotem
zam6wienia w Pakiecie nr 33 jQsn: wapno sodrcwane, bqrdqce wyrobem nredycznym nie za6 lekiem,
niezasadne jest tu zatem oczekilrianie wykazania zrealizowanych dostaw ner leki.
Odpowiedi: Tok. Zamowiajqcy wltroia zgodq.

I92, Dotyczy SIWZ - rozdziat 6j f:lkt 3
Prosimy Zamawiajqcego o odsteipierrie dla Pakietu nr 33 od wymogu posiadaniem uprawnieri do
prowadzenia hurtowni farmace{tycznej. Przedmiot zam6wienia w pakiecie nr 33 jest wyrobem
medycznym, do jego dystrybupjii nie jest wymagane prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
Zamawiajqcy ogranicza w ten spir::;6Lr mo2liworii wziqcia udzialu w postqpowaniu wykonawcom nie
posiadajqcym statusu h urtown i fa rmaceutycznerj.
odpowiedl: Zgodnie z zapisomi to;tdziofu 6 pkt, 3 SIWZ "o udzielenie zam1wienio publicznego mogq
ubiegoi siq wykonawcy, ktorzy stpelniajq warunki, dotycz:qce posiadartia kompetencji lub uprownieri
do prowadzenia okreilonej dzialatlnoici zawodotwej, o ile wynika to z odrqbnych przepis6w,,, Jeieli
inne przepisy nie naklodoiq tal<iega obowiqzku na Wykonowcq, w6wczas nie jest wymdgane
s peln i a net w/w wa ru n ku.

193. Dotyczy SIWZ - rozdzial8, prkt 8.4
Prosimy o odstqpienie od koniecznrrici przedlozenia koncesji, zezwolenia lub licencji
w zakresie pakietu 33. Ustawy nif: nakladajq obrowiqzlru prosiadania koncesji, zezwolefi ani licencji na
podjqcie dziatalno5cigospodarczQj'w zakresie objqtym zarndwieniem pr:blicznym w pakiecie 33,
Odpowiedi: Wymieniony doku'pent jest b'ezpoirednio powiqzany ze spelnianiem warunku
okrellonego w rozdziale 6 pkt. .it S\WZ. leieti wykonovlca nie jest zobowiqzany do spelniania
wymienionego warunku to takie, automatycznie, nie jest ;tobligowony do przedklodonia dokumentow
potwierdzajqcych spelnionie w/w warunku.

1,94, Dotyczy SIWZ rozdzial 12
W zwiqzku z tym, ii dokumfnt JEDZ skliedany jest w formie elektronicznej z podpisem
kwalifikowanym, prosimy o pot{rulerdzenie,2er zlozenie peinomocnictwa rdwnie2 w takiej samej

ie uznane za wystarr:zajqce,
Swiadczenie woli zlo2one w formie elektronicznej
formie pisemnej), wobec brzmienia art. 99 par, 1

bna jr:lst szczeg6lna forma, pelnomocnictwo do
dokonania tejczynno3ci powinno by6 udzielone w tej samej formie), wydajr: siq (co potwierdza liczne
orzecznictwo), 2e w przypadky kic'dy dokument JEDZ jest sktadany w formie szczeg6lnej
(elektronicznej z podpisem kwaliff krrwanym)to r6wnie2 pe-'lnomocnictwo dla osoby podpisujqcei JEDZ
powinno byi podpisywane prlez osoby posiadal'qce petnornocnictwo udzielone w formie
elektronicznej z podpisem kwplifikrowanym. Z uwagi na powy2sze zwykla forma pisemna
pelnomocnictwa mo2e byi bowierp uznana za niewystarczajqcq.
Odpowiedl:Tak.
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195. Dotyczy wzoru umowy 5 pkt. 3
Zwracamy siq z pro6bq o re jq z dostaur w trybie "ratunek" w zakresie czqSci nr 33 - wapno
sodowane. Wapno sodowane je wyrobem mredycznym, nie lekiem ijako takie nie slu2y ratowaniu
2ycia. Dodatkowo posiada indy zu2ycia co pozwala przewidziei konieczno5i jego zam6wienia
z odpowiednim wyprzedzeniem.
Od pow ie di: N ie. Za m aw iajqcy zymuje zapisy SIWZ.

Zamawiajqcy

DYRE R
Samodzieln,
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