Sanrodzielny Fubliczny Zakfad Opieki Zdrowotnej

Kilifiskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo : leki / L7 9 / 2OL7 / 72

Sied lce dnia: 2O\7 -06-22

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawib SIWZ

Szanowni Pahstwo,

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajqcego wptynqia proSba o wyjaSnienie zapisu specyfikacji
istotnych warunl<6w zam6wienia, w postqpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wiefi Publicznych (Dz. U. z2OI5 r" poZ.21,642 p6ln. zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego, na:
dostawy lek6w i material6w opatrunkoiruych do SP ZOZ Siedlce,
pytania
Poni2ej
wraz z wyja6nieniami:
1". Dotyczy zadania nr 16,
C.zy Zamawiajqcy wymaga, by uzyskany z poni2szego preparatu roztw6r zachowywal stabilno6i
chemiczno-fizycznq do 8 godzin (w temperaturze 5 stopni C), co zostanie potwierdzone zapisern w
karcie charakterystyki produktu leczniczego, kt6ra jdst oficjalnym ijedynym wiarygodnym
dokumentem kazdego produktu leczniczego dopuszczone$o do obrotu na terenie Polski przez Urzqd
Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produkt6w Biob6jczych?
Ponadto, gdyby doszto do niepo2qdanego zdarzenia, tylko charakterystyka produktu leczniczego daje
bezpieczenstwo i gwarancje Zamawiajqcemu, 2e roztwpr zostal przygotowany prawidlowo, nie
nara2ajqc na ewentualne konsekwencje"
- Amoxicillin+Clavulanic acid inj iv 1,2g,x l fiol
Sta n ow

is

ko

za

m o w i oj qce

go

: Za m owi oj qcy podt rzy m uj e za'pi sy

SI

WZ.

2. Dotyczy zadania nr 1-4, pozycje nr 3 oraz 4
czy Zamawiajqcy wymaga, aby poni2szy preparat posiadat wskazanie do stosowania w zaka2eniach
oSrodkowego uktad u nerwowego?
- Vancomycin,l- g, inj., l fiol (pozycja nr 3)
- Vancomycin - 500mg x lfiol proszek do sporzqdzenia roztworu do infuzji i roztworu doustnego
(pozycja nr 4)
Sta n ow i s ko zo m aw i aj qce g o : Za m awi aj qcy podt rzy m uj e zotpi sy S I WZ.
3. Dotyczy zadania nr 8, pozycja nr 19

Zwracam sq z proSbq o udzielenie odpowiedzi, czy Tamawiajqcy wymaga, aby poni2szy preparat
posiadal opakowanie z dwoma sterylnymi portami oraz saflnouszczelniajqcq siq membranq?
- Linezolid inj 0,6g/3O0ml x lworek (pozycja nr 19)
Sto

n

ow

is

k

o

za

m a w i oj qc

ego

: Za m aw i aj qcy podt rzy m uj e za"pi sy

S

IWZ.

4. Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 9
Czy Zamawiajqcy wymaga poni2szego preparatu, kt6ry posiada 3 mo2liwo5ci podania (do2ylnie,
domiq6niowo, podsk6rnie) potwierdzone w karcie cha ra ktErystyki prod uktu?
- Ambroksol , 15 ,mg/2 ml, inj., 10 amp (pozycja nr 9)
,St a n

ow

is

ko

zo

m a w i aj qce g o : Za m aw i aj

qcy pod t rzy m

uj u rq)pi sv

S

lWZ.

llStrona SP ZOZ Siedlce, sporz. Robel-t Misiak

5, Dotyczy zadania nr 1-, pozycja rrr 9
Czy Zamawiajqcy wyraza zgodq na Naoferowanie preparatu konfekcjonowanego po 5 sztuk w
opakowa niu z zachowaniem odpowiedniegb przeliczenia ?
- Ambroksol, 15 mg/2 ml, inj,, 10 arirp (pozycja nr 9)
Sta n ow

i

sko za m awi aj qce

go

: T ak.

6. Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 4!)
Zwracam sq z proSbq o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiajqcy wymaga, aby poni2szy preparat
posiadal zarejestrowane wskazarrie do stosowania u dzieci oraz noworodk6w?
- Dobutamine,250 mg/Sm1, inj. x 5 amp. (pozycja nr49)
Sta n ow

is

ko

za m a w i aj qce g o : Za rn

awi oj qcy podtrzy muj e za pi sy S lWZ.

7. Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 4l)
Czy Zamawiajqcy wymaga, aby roztwdr gzyskany z poni2szego preparatu posiadal 24 godzinnq
stabilno6i chemicznq i fizycznq (w temperaturze 25"C i 8"C)?
- Dobutamine,2SO mg/5m1, inj. x 5 amp. (pozycja nr 49)
Sto n ow

is

ko

za

m aw i aj qce g o : Za rn

owi aj qcy podtrzy m uj e

za

pi sy

S

lWZ.

8. Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 9
Czy Zamawiajqcy wyraza zgodq na zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego w pojedyncze
zachowaniem od powiedniego przeliczenia ?
- Dobutamine, 250 mg/5m1, inj. x 5 amp. (pozycja nr 49)
Sto n ow isko za m aw i aj qce g o: T ak.

fiolki

z

9. Dotyczy zadania nr L, pozycja nr4

ie preparatu konfekcjonowanego po 5 sztuk

w

zenia?

10. Dotyczy zadania nr

1-,

pozycja nr 130

Czy Zamawiajqcy wyra2a zgodq na zaol'browanie preparatu konfekcjonowanego
opakowaniu z zachowa niem od powiedniegp przeliczenia?
- Propofol 1%inj iv 20nl x 5amp (pozycja nr 130)
Sta n ow i sko za m aw i aj qce go :

1-

1. Dotyczy

za d a n

T

po 5 fiolek w

ak

ia n r1-, pozycje nr 2,3,4,9,47,49,59,93,!I2,1,30:

Zwracam siq z uprzejmq proSbq o wydziblenie z z zadania nr 1 poni2szych pozycji i utworzenie
nowego zadania, co pozwoli na przystqljienie do przetargu wiqkszej liczbie hurtowni izwiqkszy
konkurencjq:
- Filgrastim inj 0,48mg/0,5m1 = 48mlrr j m x lampulkostrzykawka (pozycja nr 2)
- Acetylcysteine,300 mg/3 ml, inj., 5 amp (pozycja nr 3)
- Aciclovir 250mg inj x 5fiol (pozycja nr 4)
- Ambroksol,15 mgl2 ml, inj., 10 amp (pozrfcja nr 9)
- Diclofenac,T5 mg/3 ml, inj., 5 amp (pozyQa nr 471
- Dobutamine, 250 mg/5m1, inj" x 5 amp. ($ozycja nr49)
- Ferrum, 100 mg Fe 3+/2 ml,inj.dom,S0anrp (pozycja nr 59)
- Ketoprofen inj.im. lv 0,1,g/2ml x 10 amp (pozycja nr 93)
- Ondansetron inj. O,OO4/2ml x 5amp (pozyfia nr 1,1,2)
- Propofol I%inj iv 20nlx 5amp (pozycja nr 130)
Sto n ow

is

ko

za m aw i oj qce g o : Za m

awi aj qcy'podt rzy m uj e za pi sy S IWZ "

2lStrona SP ZOZ Siedlce. sporz. Robert Misiak

L2. Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 130

Czy Zamawiajqcy wyra2a zgodq na zaoferowanie prepNratu konfekcjonowanego
opakowaniu z zachowa niem odpowiedniego przeliczenia?
- Cefepime 1,0g, inj., lOfiol (pozycja nr 8)
ljto n ow i s ko z a m a w i aj qce g o : T ak

po

1-3. Dotyczy zadania nr 1-, pozycja nr 1-30
Czy Zamawiajqcy wyra2a zgodq na zaoferowanie prepgratu konfekcjonowanego po
opa kowaniu z zachowa niem odpowied niego przeliczenia?
- Cefepime 2,Og,inj.,1"0fiol (pozycja nr 9)
Sta n ow isko za m awi aj qce go :
1-4.

T

1-

fiolce w

l

fiolce w

ak

Dotyczy zadania nr8, pclzycje nr 8, 9, L8, L9,31,32,39

Zwracam siq z uprzejmq proSbq o wydzielenie z z zadania nr 1- poni2szych pozycji i utworzenie
nowego zadania, co pozwoli na przystqpienie do przetargu wiqkszej liczbie hurtownii i zwiqkszy
ko n ku re

n

cjq:

Cefepime 1,0g, inj., 1Ofiol (pozycja nr 8)
" Cefepime 2,0g, inj.,10fiol (pozycja nr 9)
- Levofloxacin inj 0,59/100m1 x 5fiol. (pozycja nr 18)
- Linezolid inj 0,6g/30Oml x lworek (pozycja nr L9)
- Teicoplanin 0,2g, inj.,1fiol, (pozycja nr 31)
- Teicoplanin 0,4g, inj.,1-fiol. (pozycja nr 32)
- Voriconazole inj O,29 x lfiol (pozycja nr 39)
.St a n ow i s k o z a m a w i aj qce g o : Za m o w i oi qcy podtrzy m uj e za'pi sy

SI

WZ.

L5. Pal<iet nr 38
Czy Zamawiajqcy wymaga pieluchomajtek oddychajqcych na catej powierzchni, czyli wykonanych w

caioici z warstw przepuszczajqcych powietrze? Podkredlii nalezy, ze zewnqtrzna "oddychajqca"
warstwa speinia szcze96lnie waznE rolq w trakcie u2ytkdwania pieluchomajtki, poniewa2 nie tylko
zatrzymuje ciecz, ale r6wnie2 przepuszcza powietrze

itym samym ogranicza powstawanie odparzefi,
z material6w nieprzepuszczajqcych

w przeciwieristwie do zewnqtrznej warstwy wykonarrej
powietrze, np. folii lub oddychajqco podobnych.
Sta n ow

is

k

o

zo

m aw i aj qce g o : Za m

awi oj qcy podtrzy m uj e za pi sy S lWZ.

16. Pakiet nr 38

Czy Zamawiajqcy dopu(ci pieluchomajtki dla dorostycfl o chtonnoSci wg normy ISO 11948-1
odpowiednio dla: L.p. I - 22OO g, L.p,2 - 2IOO g, L,p, 3 - I7Q0 g?
Sta n ow isko za m ow i aj qce g o:

T

ak

17. Pakiet nr 37
Czy Zamawiajqcy dopuSci pieluchomajtki jednorazowe $la noworodk6w 2-6 kg,
ksztatcie, zapinane na rzepy, bez wyciqcia na kikut?
Sta n ow

is

ko za m aw i aj qce

go

:

o anatomicznym

Tak

18" Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wydzielenie z Zadpnia nr 32 pozycji L,2,3 i 4, co umo2liwi
udzial w postqpowaniu wiqkszej liczbie wykonawc6w, a Zarnawiajqcermu otrzymanie korzystnej oferty
cenowej?
Stonowisko zamawiajqcego: Tak. Zomawiajqcy wydziela t)l,/w pozycje i tworzy z nich zadanie nr 54.

wzoru umowy
Czy Zamawiajqcy zgodzi siq na dodanie w 5 3 ust 5 wzoru {mowy nastqpujqcejtreSci:
1-9. Dotyczy 5 3 ust. 5

3lStrona SP ZOZ Siedlce,

sporz. Robelt Misiak

"W przypadku kiedy Wykonawco prowa'f,zi hurtowniq tzw. producenckq i nie bqdzie w stanie
dostarczyi produktu r6wnowoineEo ordz nie moiliwe bqdzie zaopatrzenie siq w przedmiot
zam6wienia przez Zomawiajqcego u inniych dostowc6w, dopuszcza siq rozwiqzanie umowy za
porozumieniem stron".
Z uwagi na to, i2 Wykonawca, moze prowerdzii hurtowniq tzw. producenckq, a nie petnoprofilowq co
oznacza,2e nie moze dostarczyi produkt6w innych ni2 te, kt6re pozostajq w jego portfolio ido
kt6rych dostarczenia zobowiqzuje siq w ztd2onej ofercie wskazujqc nazwq h.andlowq produktu, wiqc
faktycznie nie ma mozliwo5ci dostarczenia od powiednika r6wnowa2nego.
Wykonawca zwraca r6wnie2 uwagQ,2e dyptrybucja lek6w moze nastqpowai gl6wnie bezpoSrednio
do szpitali, a to oznacza, ze nie istniejE wybtarczajqce zapasy produkt6w u innych podmiot6w. Stqd,
nie bqdzie mo2liwe skorzystanie z zal<upu pizedmiotu urnowy u innego Sprzedawcy.
Niemo2liwy moze okazai siq r6wnie2 zakup przezZamawiajqcego odpowiednika leku, poniewa2 na
rynku moze nie byi produkt6w spetniajqcyqh wymogi r6wnowazno(ci.
Sta n ow

isko za m aw i aj qce

go

:

Ta

k

20. Dotyczy 5 4 ust. 3 wzoru umowy - termin wazno6ci produkt6w
Czy Zamawiaiqcy zgodzi siq na skr6cenie wymaganego minimalnego terminu przydatnoSci lek6w z 12
miesiqcy na 6 miesiqcy?

Ewentualnie czy Zamawiajqcy zgodzi siq na dopisanie w 5 4 ust.3 wzoru umowy zdania:
"Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo:{i dostawy przedmiotu zamdwienia z terminem przydatnoici do
u2ycia kr6tszym ni2 1.2 miesiqcy tylko w przypadku uzyskania przez WykonawcQ zgody od
Zamawiajqcego"?
Stanowisko zamawiajqcego: Tak. Zamawiatjqcy zmienia wfw zapis, kt6ry otrzymuje brzmienie:
"Zomowiaiqcy dopuszczo moiliwoi( dostawy przedmiotu zam6wienia z terminem przydatnoici do

uiycio kr6tszym

ni| L2 miesigcy tylko w przypadku uzyskania

przez Wykondwcq zgody od

Zamawiojqcego"
21'.Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq rra zaoferowanie

w

Pakiecie

1-

pozycji 86 produktu leczniczegcr

Sodium chloride injO,9% 10ml (poliet) w opakowaniu po 50 sztuk?
Sta n ow i sko za mawi aj qce g o : Ta k

22. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zar2ferowanie w Pakiecie 1 pozycji 87 produktu leczniczego
Sodium chloride injO,9% 5ml (poliet) w opijkowaniu po 20 sztuk?
Sta n ow

is

ko

za m aw i aj qce g o :

Tak

23. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zadferowanie w Pakiecie 1 pozycji 92 produktu leczniczego
Potassium. L0 ml, inj. w opakowaniu po 20 pmpulek?
Sta n ow isko za m aw i aj qce g o: Ta k
24" Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie w Pakiecie
Paracetamolum 10mg/ml roztw6r do infuz.il 100m1 x 10 fiolek?
Sta n ow i sko za maw i aj qce go: Ta k

25. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie
Ceftazidime 1,0g inj. w opakowarriu 6ro l0 f iolel<?
Sta n ow isko zo m aw i aj qce g o: Ta k

w

1,

Pakiecie

pozycji 120 produktu leczniczego

8 pozycji 6 produktu leczniczego

26. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie w Pakiecie 8 pozycji 18 produktu leczniczego
Levofloxacin inj 0,5g/10Oml x 10 flakon6w?
Sto n ow isko za m aw i aj qce go : Ta k

4lStrona SP ZOZ Siedlce, spof z. Robert Misiak

, Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie w Pqkiecie 8 pozycji L9 produktu leczniczego
Linezolid inj0,6g/300mlw opakowaniu butelka z dwoma prbrtami KabiPac x l-O sztuk?

?-7

lita now isko

zo m aw iaj qce

go:

Ta

k

ll8. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie w Pikiecie 8 pozycji 34 produktu leczniczego
lmipenem,500mg+500mg; 20ml w opakowaniu L0 fiolek?
lita n owisko z a m awi oj qce go : To k
wyrazi zgodq na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 6!-64, 86, 87 , 92, !I2, I2O, t3A,
t135, co pozwoli na przystqpienie do nowo utworzonego padania wiqkszej ilo6ci Oferentow a co za
tvm idzie uzyskanie ni2szej cenowo oferty?
Stonowisko zomawiajqcego: Tak. Zamowiajqcy wydzielo w,,/w pozycie itworzy z nich zodonie nr 52.
29 " Czy Zamawiajqcy

8 pozycji 6, 8,9,l-8, 19, 20,2I,33,34,
39, co pozwoli na przystqpienie do nowo utworzonego zadania wiqkszej iloSci Oferent6w a co za tym
idzie uzyskanie ni2szej cenowo oferty?
.Stanowisko zamawiojqcego: Tak. Zamawiajqcy wydziela v!,/w pozycie i tworzy z nich zadanie nr 53"
,30. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wydzielenie z Pakielr.r

31. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wydzielenie z Pakietrp 1,4 pctzycji 4, co pozwoli na przystqpienie
do nowo utworzonego zadania wiqkszej ilodci Oferentdw i co za tym idzie uzyskanie ni2szej cenowo
ofe rty?
Sto n ow i s ko z o m aw i aj qce g o : Za m owi ai qcy podt rzy m ui e zo:pisy S I V/2.
32. Czy Zamawiajqcy

w zadaniu nr 15 dopuSci lek Cefazplin-MlP 2g z jednoczesnym

przeliczeniem

iloSci?
Sta n ow

is

ko

za

m a w i aj qce g o : Za m

aw i ai qcy po dt rzy m ui e zd p i sy

33. Czy Zamawiajqcy w Zadaniu nr

tL

SI

WZ

poz. 1"10 wyrazi zgodq na zaoferowanie preparatu

r6wnowa2nego Espumisan 40 mg x 100 kaps. posiadajqctigo takie same wtaSciwo6ci izastosowanie
r:o Dimethicone 50 mg x 100 szt ?
Wskazania do stosowania zaproponowanego Espumisan:
"- Leczenie objawowe zaburzefi 2olqdkowo-jelitowych zwiqzanych z nadmiernym gromadzeniem siq
gaz6w w przewodzie pokarmowym, np.: wzdqcia.
- W przypadku wzmo2onego powstawania gaz6w w okresiF pooperar:yjnym.
- W przygotowaniu pacjent6w do badari radiologicznych i Ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz
gastroskopii.''

Natomiast wsl<azania do stosowania Dimethicone: "-wzdqcia, nadmierna ilo(i gaz6w w jelitach oraz
w przygotowaniach pacjenta do niekt6rych badari rentgenowskich i ultrastlnograficznych."
Sta n ow isko za m aw aj qce g o: Ta k"
i

1:1 czyli 80 op?
na ten preparat
przez
ceny
nizszeJ
Zamawiajqcego
na uzyskanie

34. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaproponowanie ilo$ci

Pozwoli

to

i

zapewni jego

dostqpnoSe,
Stq n ow isko za m aw i aj qce go: Tak.

35. Czy Zamawiajqcy wymaga w pakiecie 8 pozycja 6 aby Ceftazidime zachowywat po rozpuszczeniu
trwatoii przez24 godz. w temp. 2-8"C?
Stanowisko zamowiajqcego: Zamawiaiqcy podtrz 'muie zqpisy SIWZ.

36. Czy Zamawiajqcy wymaga

aby

Ciprofloksacyna W pakiecie

19 pozycja

monowodzia n u?
Stanowisko zamowiajqceqo: Zamawioiqcy podtzymuie zgpisy SIWZ.

5lStrona SP ZOZ Siedlce,

sporz

Robert Misiak

1

byta

w

postaci

37. Czy zamawiajqcy wymaga aby Midazdlam w pakiecie 6 pozycja L8, Ig,20 posiadal w swoim
skladzie edetynian sodu, kt6ry zapobiega powstawaniu niewielkich ilo6ci osad6w spowodowanych
wytrqcaniem siq produkt6w interal<cji szkld z plynem amputkowym, co wplywa na stabilno6i ijako6c
midazolamu?
Stanowisko zamawiajqcego: Zamawiojqcy podtrzymuje zapisy S\WZ"

38. Czy Zamawiajqcy wymaga, aby w pakibcie 6 pozycja 18, 19, 20 Midazolam mial zarejestrowanq
mo2liwoii mieszania w jednej strzykirwce z produktem Morphini sulfas wZF?
Stanowisko zomawiojqcego: Zamawiojqcy podtrzymuje zopisy S\WZ.
39. Czy w zadaniu Nr 13 poz. I33,I34 i 135 (Budesonide O,l-25;0,25 i 0,5 mgfml, 2ml zawiesina do
Zamawiajqcy wymaga produktu, po kt6rego zastosowaniu poprawa sranu
klinicznego moze nastqpii jui w ciqgu kilku godzin od rozpoczqcia leczenia?

inh.20 pojemnik6w)
Sta n ow

is

ko za m a w i aj qce

go

: Zo m aw i aj qcy podt rzy muj e za pi sy

S

t

WZ.

40.Czy Zamawiajqcy w zadaniu Nr L3 poz. 133,1.34 i135 (Budesonide O,125;0,25 i0,5 mg/ml,2ml
zawiesina do inh.20 pojemnik6w) wyra2a zgodq na wycenq leku, kt6rego zawartoSci po otwarciu
pojemnika nie mo2na, zgodnie z obowiqzujqcq Charakterystykq Produktu Leczniczego, przechowywac
do 12 godzin ?
Sto n ow

is

ko

za m aw i aj qce g o : Zo m a wi aj

41'. Czy Zamawiajqcy

qcy podtrzy m uj e

za

pi sy

S

tWZ.

w zadaniu Nr 13 poz. 1,33,1"34 i 135 (Budesonide O,I25;0,25 i 0,5 mgfml, Zml

zawiesina do inh,20 pojemnik6w) dopuszcza wycenq leku, kt6rego nie mo2na mieszai z Berodualem
aniz acetylocysteinq?
Sta n ow i s ko z a m a w i aj qce g o : Za m aw i aj qcy podtrzy m uj e zo pi sy S t WZ

42.Czy Zamawiajqcy w zadaniu Nr 13 poz, L33,134 i135 (Budesonide 0,I25;0,25 i0,5 mglml,2ml
zawiesina do inh. 20 pojemnik6w) wymafa, aby leki o tej samej nazwie miqdzynarodowej lecz w
r62nych dawkach pochodzity od tego samego producenta ?
Stanowisko zamawiajqcego: Zamawiajqcy rtodffzymuje zopisy S\WZ.
43' Czy Zamawiajqcy w zadaniu Nr 1- poz. 25 (Bupivacaini hydrochloridum Smg/ml, 4 ml x 5 amp.,
roztw6r izobaryczny) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jalowe blistry?
Stonowisko zamawiajqcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zopisy S|WZ"
44.Zadanie nr 36, iloii pozycji 16, pozycja $
Czy Zamawiajqcy dopu6ci produkt Grip-Lok (redni nieinwazyjny system mocowari preferowany i
uznany za wystarczajqco mocny istabilny spos6b zabezpieczania linii, sond, przewoddw wszelkiego
typu cewnik6w kt6ry zapobiega ryzyku zapglenia 2yty ijest korzystny w zapobieganiu CRBST do kt6rej
dochodzi wskutek migracji flory bakteryjneil
GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukujqc tym samym ryz-yko wystqpienia reakcji

alergicznych. Mocowania GRIP-LOK sq r,,riyjqtkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczajqce
powietrze. Zastosowano unikalny, biokonrpatybilny, 3-warstwowy material w postaci poliuretanu
wzmocnionego silikonowanym, bez wl6kninowym polyestrem. Zastosowanie GRlp-LOK do
mocowania cewnik6w mo2e catkowicie wypliminowai konieczno6c ich chirurgicznego przyszywania,
zmniejszajqc tym samym ilo5i czynnoSci zabiegowych oraz mo2liwo5i wystEpienia nadka2enia"
Dwuwarstwowa taSma Velcro umozliwia yuielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia
polo2enia mocowanej linii bez konieczno6ci kazdorazowej wymiany samego mocowania.
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wydzielerlie pozycji 5 zZadania nr 36 i stworzy osobny pakiet?
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiajqcermu mo2liwoSci na sktadania ofert konkurencyjnych co
przelo2y siq na efektywne zarzqdzanir_' (rod(ami publicznymi.
Stanowisko zamawiajqcego: Zamawiujqcy $odtrzymuje zapisy S\WZ.

6lStrona SP ZOZ Siedlce, spo1.z. Robert Misiak

45. Dotyczy : lekiI t7 9 I 2O!7, Zadanie n r 3 1, i oSt pozycji !L, ltozy cia'J'
Czy Zamawiajqcy dopuici cewnik dwukanalowy poliureianowy prosty 12FR o dlugo5ci L5 cm
widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrazliwy matpriat cewnika miqknie po implantacji co
zwiqksza bezpieczeristwo ikomfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przeptyw6w dla
utatwienia doboru wta(ciwego cewnika. Elastycznie zabezpieczajqce obrotowe skrzydelka" Rozmiar i
dlugoSi cewnika podana we French naniesiona na piastq pewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: iglq
I

wprowadzajqcq J-8Ga x 7cm, strzykawkq 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o
wymiarach SFr x l-Ocm i IZFr x 15cm, znaczona prorfvadnica J-Flex Tip 0"038", dwa koreczki
he pa

rynizowa ne.

Stanowisko zomawiaiqcego: Zamowiaiqcy podtrzymuie
46 " Dotyczy : leki / 17 9 / 2017, Zadanie n r 3 L, i lo56 pozycj

zit,

pisy SIWZ.

i LI, pozy cia 2

Czy Zamawiajqcy dopuSci cewnik dwukanalowy poliurefanowy prosty 12FR o dlugo6ci 24 cm
widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowra2liwy matc.riat cewnika rniqknie po implantacji co
zwiqksza bezpieczedstwo ikomfort pacjenta. Kolorowo kpldowane zaciski z opisem przeplyw6w dla
utatwienia doboru wlaSciwego cewnika. Elastycznie zabe4pieczajqce obrotowe skrzydelka. Rozmiar i
dlugo$c cewnika podana we French naniesiona na piastq cewnil<a. Zestaw z cewnikiem zawiera: iglq

x 7cm, strzykawkq 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze a
wymiarach 8Fr x lOcm i I2Fr x 15cm, znaczona pro;wadnica J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki
wprowadzajqcq 18Ga
he pa

rynizowa ne,

Sta n ow

is

k

o

za

m aw i aj qce g o : Za m

awi ai qcy podtrzy mui e zg pi sy 5 lWZ.

47. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wydzielenie pozycji

kiet?
St a n ow i s ko z a m aw
osobny

! oraz pozycji 2 zZadania nr 31 i stworzy

pa

i

ai qc

ego

: Za m owi ai qcy podt rzy mui e z q pisy SIWZ.

w przedmiocie zam6wienia (zadanie i38, pozycje: !,2,3\'. przedto2enie
kart produktowych I kart technicznych, wystawionych przez producenta, kt6re bqdq jawne dla
Zamawiajqcego oraz innych ewentualnych wykonawc6yv i stanq siq potwierdzeniem wymog6w
zawartych w SIWZ? Nale2y nadmienii, 2e karta produktowa / techniczna stwierdza obecno6i
wszystkich element6w skladowych produktu, jak rdWnie2 posiada zapis m6wiqcy o poziomie
48, Czy Zamawiajqcy wymaga

chtonnoSci produl<tu, zbadany wedlug standard6w normy ISO 11948.
Stanowisko zamawiaiqcego: Zamawioiqcy podtrzymuie zgpisy SIWZ.

49. Czy Zamawiajqcy wymaga w przedmiocie zamdwienia (zadanie 38, pozycje: L, 2, 3):
pieluchomajtki dla doroslych wyposa2one w barierki werarnqtrzne skierowane do wewnEtrz

produktu? Barierki boczne wraz z falbankami boczlrymi sE gt6wnym elementem idealnego
dopasowania produktu do ciata pacjenta. Powinny inajdowac siq w pachwinach, aby w jak
najwiql<szym stopniu uszczelnii miejsce krocza przed wygiekami. Falbanki wewnqtrze skierowane do
wewnqtrz tworzq natomiast dodatkowe zabezpiecqenie przy obfitych mikcjach pacjenta,
dochodzqcych nawet do 300 ml przy jednorazowyrn oddaniu moczu. Podczas napetniania
pieluchomajtl<i moczem, falbanki boczne sl<ierowane do wewnqtrz unoszq siq, tworzqc rynne, kt6ra
kieruje mocz do centralnej czqSci wkladu chtonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji, Taki system
mocowania falbanek jest stosowany przez wiql<szo5i pr]oducent6w, gdy2 zapewnia lepszq ochrong
przed wyciekaniem w por6wnaniu z falbankami skierowqnymi na zewnqtrz produktu.
St a n ow

is

ko

za

m aw i oi qc

ego

: Za m awi oi qcy podt rzy mui e

y'a p i sy S I WZ

50, Czy Zamawiajqcy dopu6ci w przedmiocie zam6wienia (zadanie 38, pozycje: 1',2,3): pieluchomajtki

dla dorostych posiadajqce wska2nik chtonnoSci w pos;taci numeru seryjnego / daty produkcji /
numeru partii, kt6ry zanika wraz z napelnianiem pieluchomajtl<i moczem, co utrudnia identyfikacjq

TlStrona SP ZOZ Siedlce, sporz. Robbrt Misial<

produktu

i

uniemo2liwia zto2enie reklamapji? Mamy 6wiadomo(i oraz informacjq, 2e w ostatnim
czasie na rynku pojawily siq produkty chlonhe, kt6re sq rekomendowane dla os6b z ciq2kim NTM, a w
praktyce sq to tylko odpowiedniki imitujqcg produkty o najwy2szych standardach (obni2ony poziom
chionno6ci, brak Sciqgacza taliowego, bra( wyralnego wska2nika chtonno3ci). posiadamy r6wnie2
informacjq z Instytucji, kt6re zgodzity siq ha dostawq tego rodzaju produkt6w,2e produkty te w
2aden spos6b nie sprawdza.iq siq w warunkbch szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chlonno(ci
oraz podstawowych system6w zabezpieczeri uniemo2liwia skuteczne zabezpieczenie chorego, Nie
dopuszczenie powy2szego rozwi4zania jest lgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producent6w
(SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskiin oferuje pieluchomajtki posiadajqce pelnowarto:iciowy
wska2nik chtonno(ci (w postaci co najmrriej jednego paska, zmieniajqcego barwq pod wp.fywem
moczu), a nie jego imitacjq (rozrnywajqcy siq napis w postaci daty iserii produkcji). Jednocze6nie
gwarantuje to Paristwu dostarczenie przez qwentualnego wykonawcq produkt6w o wysokiejjakoSci i
zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.
Sta n ow i sko za m aw i oj qce g o : Ta k.

51'

CzY Zamawiajqcy wymaga w przedmiocie zam6wienia (zadanie 38, pozycje: L, 2, 3):
pieluchomajtek dla doroslych posiadajqcdch wskalnik chlonno6ci w postaci minimum jednego
26ttego paska, usytulowanego w centrillnej czqSci wkladu chlonnego, kt6ry pod wplywem
napelnienia produktu moczem zmienia kohJr? Ustalenie powyzszego wymogu jest zgodne z prawem
PZP. Co najmniej czterech producernt6w (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje
pieluchomajtki posiadajqce pelnowarto6cioluy wskaZnik chtonno6ci (w postaci co najmniej jednego
paska, zmieniajqcego barwq pod wpiywern moczu), a nie jego imitacjq (rozmywajqcy siq napis w
postaci daty iserii produkcji). JednoczeSnie gwarantuje to Parlstwu dostarczenie przez ewentualnego
wykonawcq produkt6w o wysokiej jako6ci i fapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.
St a n ow

is

ko

zo m a w i aj qce g o : Za m a w i oj

qcy p,odt rzy m uj e za pi sy S|WZ.

52. Czy Zamawiajqcy dopuSci w przedmiocie zam6wienia (zadanie 38, pozycia: 1): pieluchomajtki o
rekomendowanym obwodzie w pasie/biodra ch 92-!44cm?
Sta n ow isko za m aw i aj qce g o : Ta k.

53. Czy Zamawiajqcy dopu6ci w przedmiocib zam6wienia (zadanie 38, pozycja: 2): pieluchomajtki o
rekome ndowa nym o bwodzie w pasie/biod ra ch 7 3-j,22cm?
Sto

n

ow i sko za m ow i aj qce

go

:

Ta

k.

54. Czy Zamawiajqcy dopuSci w przedmiocib zam6wienia (zadanie 38, pozycja: 3): pieluchomaitki o
rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 56-85cm?
Sta n ow i sko za m ow i aj qce g o : Ta k.

55. Czy Zamawiajqcy wymaga w przedmioci{ zam6wienia (zadanie 38, pozycja: 1): pieluchomajtek dla
doroslych o chtonnoici co najmnie j 2750g?
Sto n ow i sko

za

m a w i oj qce g o : Za m

awi aj qcy p,odt rzy m uj e zo pi sy S|WZ.

56' Czy Zamawiajqcy wymaga w przedmiociq zamdwienia (zadanie 38, pozyc.ia: 2): pieluchomajtek dla
doroslych o chlonnoSci co najmnie j240Og?
St o n ow i s ko za m

aw i aj qce

go

: Za m aw i aj qcy pbdt rzy m uj e za pi sy St WZ.

57'Czy Zamawiajqcy wymaga w przedmiocid zam6wienia (zadanie 38, pozycja: 2): pieluchomajtek dla
doroslych o chlonnoSci co najmnie j I75Og?
Sta n ow

is

ko

za

m a w i aj qce g o : Za m

awi oj qcy pbdt rzy m uj e za pi sy

SI

WZ.

58. Czy Zamawiajqcy wymaga 'w przediniocie zam6wienia (zadanie 38, pozycje: 1-, 2,

3):

pieluchomajtek dla dorostych posiadajqcycI co najmniej jeden Sciqgacz taliowy? Zastosowanie w

8lStrona SP ZOZ Siedlce, spOrz, Robert Misiak

pieluchomajtce minimum jednego Sciqgacza taliowego, ppzwala na idealne dopasowanie produktu
rlo ciata pacjenta, co wplywa na komfort osoby potrzQbujqcej pomocy. Dopasowanie produktu
1:rzektada

siq na brak wyciek6w zawarto6ci pieluchomqjtki, co przeklada siq na komfort pracy

personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjenciie, zmniejszenie ilo6ci zmian produktu na
l\TlVl oraz pozwala zaoszczqdzi( koszta zwiqzane z usfugarni prania poScieli.Mamy Swiadomo6( oraz
informacjq,2e w ostatnim czasie na rynku pojawily siq prqdukty chlonne, kt6re sq rekomendowane
rjla os6b z ciq2kim NTM, a w praktyce sq to tylko odpoltliedniki imitujqce produkty o najwyzszych
standardach (obni2ony poziom chlonnoici, brak Sciqgacia taliowego, brak wyraZnego wskainika
r:hlonnoSci). Posiadamy r6wnie2 informacjq z lnstytucji, kf6re zgodzily siq na dostawq tego rodzaju

produkt6w,2e produkty te w zaden spos6b nie sprawflzajq:;iq w warunkach szpitalnych. Brak
rrdpowiedniego poziomu chtonnoSci oraz podstawowy(h system6w zabezpieczeri uniemo2liwia
:skuteczne zabezpieczenie chorego.
.Stanowisko zomawiajqcego: Zamawiojqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

przedmiocie zam6wienia (zadanie 38, pozycje: I, 2, 3):
pieluchomajtek tzw" "oddychajqcych" na calej powierzghni produktu, tj. od wewnqtrz oraz na
zewnqtrz wktadu chtonnego oraz w partiach bocznych? Zqstosowanie produkt6w oddychajqcych na
calej powierzchni, pozwala na utrzymanie odpowiednieJ temperatury iwilgotno(ci po zaio2eniu

59. Czv Zamawiajqcy wymaga

w

pieluchomajtki, przy zachowaniu maksymalnej ochrony prped nierpo2qdanymi wyciekami, Wplywa to
pozytywnie na zdrowie ikomfort psychiczny pacjentq, jal< 16wnie2 na czas pracy personelu
poSwiqcony pielqgnacji ciala chorego, gdy2 nie powstajq podra2nienia sk6ry, pqkanie, jak r6wnie2
odle2yny
Sto n ow

is

ko

za

m aw i aj qce g o : Zo m

aw i aj qcy podtrzy m uj e zatpi sy

SI

WZ

60. Dotyczy: lekilIT)|2OIT,Zadanie 1, iloSi pozycji 165, pqzycja 73
CzyZamawiajqcy dopuSci produkt Citra-Flow" (cytrynian sodu )w stq2eniu 4% w postaci ampulkostrzykawki x 3ml (objqto6i 10ml) zgodna z Rekomendacjq obslugi portu do2ylnego stosowany w celu
utrzymania prawidlowej droznoSci dostqpu naczyniowego o najwy2szej czystoSci chemicznej brak
dziatari niepo2qdanych do przeptul<iwania dostqpu naczyiriowego zapewnia skuteczne i bezpieczne
rozwiqzanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjn6: potwierdzone klinicznie. Maksymalne

ci6nienie dla amputko-strzykawki wynosi 1,38 bara co qlrroni wszystkie cewniki dializacyjne oraz

cewniki

w portach do2ylnych przed uszkodzeniem" Oqakowanie zawiera pojedynczo pakowane

ampulko-strzykawl<i w iloSci 100 sztuk z przeliczeniem zamztwianej ilo6ci.
Sto n ow i s k o z a m a w i aj qce g o : Za m awi aj qcy podt rzy m uj e za,pi sy SIWZ "
61. Dotyczy: lekil179l2017,Zadanie 31, iloSi pozycji L1, pgzycja 6

Czy Zamawiajqcy dopuSci produkt Citra-Flow"( cytrynian sodu ) w stq2eniu 46,7% w postaci
ampulko-strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (tqczna objqto6i Qrnl) o najwy2szej czystoSci chemicznej brak
dziatari niepo2qdanych zapewnia skuteczne ibezpiec4rre rozwiqzanie przeciwzakrzepowe oraz
przeciwbal<teryjne potwierdzone klinicznie. ObjqtoSi a;'npull<o-strzykawki zapewnia wypetnienie
l<a2dej dlugo(ci kanalu cewnika. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampulko-strzykawki w
ilo6ci 100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilo6ci. Ma(:;ymalne ci6nierrie dla ampulko-strzykawki
wynosi 1,38 bara co chroni wszystkie cewniki dializacyjn[r oraz cewniki w portach do2ylnych przed
uszkodzeniem . Producentem ww. produktu jest firma MeilXl Europe BV Flolandia.
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wycenq 1ml cytryniahu sodu w stqzeniu 46,7% ze wzglqdu na
wiqkszq tqczna objqto6i amputko-strzykawek, kt6ra wynoSi 6ml,
Stonowisko zamawiajqcego: Zomawiajqcy podtrzymuje zdpisy SIWZ.
62. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wydzielenie pozycji 73 zZadania nr
31 i stworzy osobny pakiet?
Sta n ow i s ko z a m a w i a j qce g o : Za mawi aj qcy podt rzy m uj e zq pi sy S trWZ.
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1"

oraz pozycji 6 zZadania nr

63. Dotyczy zadania

I

pozycjaT3

Czy Zambwiajqcy

stqzeniu 4% w postaci bezigtowej amputki

dopu(ci produkt Citra-Locl<'" ( cytrynian sodu ) w

X 5ml z przeliczeniem zamawianej ilo(ci z systemem Luer
Slip, Luer Lock skutecznoSi potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w po16wnaniu do
Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidlowej dro2no6ci cewnika i/lub portu dozylnego
ograniczajqc krwawienia (pacjenci z HIT ), stosowany jako skuteczne ibezpieczne rozwiazanie

przeciwza krzepowe i przeciwba kteryjne?
Sta n ow i s ko zo m aw i aj qce g o : Za m owi aj qcy podt rzy m uj e za pi sy S|WZ,

64. Dotyczy zadania l pozycja 73 Czy Zam4wiajqcy dopuSci produkt o pojemno5ci 5
20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilo(ci?
Stonowisko zomawiajqcego: Zamowiajqcy podtrzymuje zapisy S\WZ.

ml

65. Dotyczy zadania 31 pozycja 6. Czy Z,amawiajqcy wyrazi zgodq na wydzielenie
osobnego pakietu?
Stonowisko zamawiajqcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy S|WZ.
66" Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wydzielenie z zadania 2L poz nr
Sts n ow i s ko z a m o w i aj qce g o : Za m awi aj qcy podt rzy m uj e za pi sy S tWZ.

2

pakowany po

pozycji 5

do

(Nadroparin 2850 jml0,3 ml?

67" W przypadku negatywnej odp<lwiedzi na w/w pytanie - cz1 ze wzglqd6w ekonomicznych w
zadaniu 21, poz nr 2,Zamawiajqc;y wyrazi zgodq na zamianq 150 opakowad Nadroparin 2850 jnt/0,3
ml x 10 amp.strz., na postai wiek:dawkpwq Nadroparine Calcium czyli FRAXIPARINE MULTI inj
9500jm/ml x10f a 5ml (w iloSci 9 opakowarl) + STRZYKAWKA KD-JECTlll 1"ml +igla 25G x100 (w iloSci 9
opakowari) + MlNl SPIKE V X L szt (w iloSci 90 szt)
Sta n ow

is

ko

za m a w i aj qce g o : Za m aw i aj

qcy podt rzy m uj e za pi sy S lWZ.

3,4,5
w pozycji 3 dopu6ci do postqpowania produkt Cytrynian sodu" LO00 ml ( 1000
ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 1.32,1. g - cytrynian sodu jednowodny 10,36 g - woda
do iniekcji wystarczajqca na 1000 ml. Elel(trolity (mmol/l): Na+ 1352 - Citrate3- 500, stosowany w
polqczeniu z hemodializq (HD) lub ciqgtq terapiq nerkozastqpczq (CRRT) do prowadzenia
plazmaferezy, aferezy LDL jako steryln,ir iwolny od pirogen6w antykoagulant do systemu
68. Zadanie 31 pozycje

Czy Zamawiajqcy

poza ustrojowego?

Stanowisko zamawiajqcego: Zamowiojqcy podtrzymuje zapisy S|WZ.
69" Zadanie 31 pozycje 3,4,5
Czy Zamawiajqcy w pozycji 4

i5 dopuSci produkt Citra-HF-Pre" stosowany w hemofiltracji w predylucji do wszystkich urzqdzeri CRRT zawidrajqcy w swoim skladzie cytrynian sodu ielektrolity (Na
1'39,9; K 3,0; Mg 0,5; cl ro4,o; Glukoza 5f0; cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 50o0ml
dostosowany do r62nych rodzaj6w polqczeh (naktadka typu luer-lock, igla typu spike, igla)?
Stanowisko zamawiajqcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
70. Zadanie 31 pozycje 3, 4,5
czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq nia wydzielernie pozycji 3,4is do osobnego pakietu?
Sta n ow i s ko z a m a w i aj qce g o : Za m awi aj qcy i2odt rzy m uj e za pi sy S tWZ.
71,. Zadanie 3L pozycje 1., 2
Czy Zamawiajqcy dopu5ci cewnik dwuSr,Viatlowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego
materiatu zapobiegajqcego zwqzaniu naczi{ri, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do
Sciany naczynia, odporny na zginanie bez Qocznych otwordw, z koric6wkq schodkowq, zprzyjaznymi
dla pacjenta zakrzywionymi przedlu2acza(i, ze wsunigtymi mandrynami, cewnik o przekroju l-4FR i

dtugoSciach:

l0lStrona SP ZOZ Siedlce,
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dla pozycji I -17 cm
dla pozycji 2 - 25 cm
z nadrukiem objqto5ci wypelnienia na ramionach sterylizOwany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny
dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletrfy do irnplantacji w sklad kt6rego wchodzi:

igtazkoric6wkqechogenicznq,rozmiar18GxTcm,dtugi prowadnikzrdzeniemznitinoluikoric6wkq
typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z ttokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12
FR x i.4 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar L6 FR x 15 cm, lqcznik prowadzqcy typu Y, nasadki
iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwE przylepnq, oqatrunki, skrzydefko mocujqce cewnik (na
szwy) oraz mandryny ulatwiajqce zalozenie cewnika?
Sta n ow i s ko z a m ow i aj qc e g o : Za m awi oi qcy podt rzy mui e za pi sy SIWZ.

T2.Zadanie 31 pozycje 1-, 2
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu?
St a n ow

is k

o

zo

m a w i aj qce g o : Za m

aw i ai qcy podtrzy m ui e za,Pi sY Sl WZ.

73. Czy Zamawiajqcy w par. 3.5 zamiast obowiqzku wproiwadzi prawo do dostarczenia zamiennika?
Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie itylko one sQ przedmiotem zam6wienia publicznego
w niniejszym postQpowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zam6wienia powoduje,2e tylko co do niego
stronV zawierajq umowq objqtq obowiqzkiem dostaw. Wyl<onawca nie jes;t w stanie zapewnic, 2e w
kazdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym barQziej, ze moze siq to wiqzac z raiqcq stratq
po stronie Wykonawcy.
Tak. Zamawiojqcy zrnienia w/w zapis, ktdry otrzyfuuje brzmienie : "W przypadku kiedy

Wykonawca prowadzi hurtowniE tzw" producenckq i hie bqdzie w stanie dostarczyi produktu
rjwnowainego oraz nie moiliwe bqdzie zoopdtrzenle siq w przedmiot zam6wienia przez
Zamawiajqcego u innych dostqwciw, dopuszcza siq rozwiqzanie umowy za porozumieniem stron".
74. Czy Zamawiajqcy okreSli wymagany termin realizacjl dostawy dla ll kryterium oceny ofert, tj.
minimalny oraz maksymalny czas w jakim majq zostac dostarczone zam6wione produkty?
Zamawiajqcy opr6cz sytuacji wyszczeg6lnionych w vltarunkach umowy, nie narzuca terminu
minimalnego. lest to kryterium punktowone. Termin ten naleiy podoi w dnioch.
75. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie W Zadaniu 22 poz.6 insuliny w postaci
wygodniejszego w uzyciu wstrzykiwacza SoloStar?
Sta n ow isko za m aw i oi qce go: Tak"
T6.Zadanie 32, poz. 17
Zwracam siq z pro(bq o wydzielenie w/w pozycji z pakietq i utworzenie osobnego pakietu, Pozwoli to
paistwu uzyskai wiqkszq liczbq korzystnych ofert zar6wno pod wzglqdem asortymentu iceny
Sto n ow i s k o z a m aw i aj qc e g o : Za m awi ai qcy podt rzy mui e za pi sy S' I W Z.

77.Zadanie 13 pozycje 194 i 195
Czy Zamawiajqcy dopuSci do postqpowania opatrunek hemostatyczny Woundclot" o wymiarach 5
cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym,
przeznaczony do tamowania l<rwawiefi, nie wymagajqgy mocnego ucisku, zdolno6i do absorpcji
plyndw w kontakcie z l<rwiq wynosi 2500%jego wlasnej wagi?
Sta n ow

is

ko

za

m a w i aj qce g o : Za m

awi oi qcy po dt rzy

m ui e z'g p

i sy S I

WZ.

78. Zadanie 13 pozycje 194i 1'95

Czy

Zamawiajqcy wyrazi zgodq na produkt

pa

zamawianei iloSci?
Sto n ow i s ko za m a w i aj qce g o : Za m aw i ai qcy podt rzy m

kowa ny
ui e

2,a

po 2 szt. w saszetce z

pi sy

S

I

przeliczeniem

W Z.

79.Zadaniet3.Czy Zamawiajqcywyrazizgodq na wydzielenie pozycji 194 i195 do osobnego pakietu?
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Sta n ow

is k

o

m a w i aj qc

za

80, Zadanie nr

1,1,

aoz.

ego

: Za m awi aj qcy podt rzy m uj e zo pi sy S\WZ,

1"07

Prosimy o dopuszczenie spelniajqcego te same cele preparatu w tej samej postaci, o nazwie
EnteroDr., bqdqcego dietetycznym 6rodkirlm spo2ywczym specjalnego przeznaczenia medycznego,
konfekcjonowanym w postaci kapsulek z takq samq zawarto6ciq probiotycznych droidiy
Saccharomyces boulardii w kapsulce (250
1ng) w opakowaniach x 20 kapsulek - po przeliczeniu na
odpowiedniq ilo(i opakowari. w zatqczeniu przesylamy opis oferowanego produktu.
Stanowisko zomawiajqcego: Zamowiajqcy fiodtrzymuje zapisy S\WZ.
Zadanie nr 1-1 poz. I23,166i17S
Prosimy o dopuszczenie spelniajqcego te $ame cele preparatu probiotycznego o nazwie probioDr,
bqdqcego preparatem ztozonym i dietetydznym Srodkiem spozywczym specjalnego przeznaczenia
medycznego, przeznaczonym do stosowanla u niemowlqt, dzieci ios6b doroslych, zawierajqcym w

81-"

swoim sktadzie najlepiej przebadany pod wzglqdem klinicznym szczep bakterii probiotycznych
Lactobacillus rhamnosus iLactobacillus helveticus w lqcznym stq2eniu 2 mld CFU/kapsuikq (w
stosunku iloSciowym 95%:5%), konfekcjohowanym w opakowaniach x 20 lub x 60 szt. - oo
przeliczeniu kapsulek na odpowiedniq ilo6C opakowari. W zalqczeniu przesylamy opis oferowanego
produktu.

Stanowisko zomawiajqcego: Zamowiajqcy fiodtrzymuje zapisy S|WZ.
82. Zadanie nr 1,1, poz. I23,166 i 17S
Zwracamy siq z uprzejmq prof bq o dopuszczenie zaoferowania spelniajqcego te same cele
zamiennika o nazwie LactoDr., bqdqcr:go dietetycznym Srodkiem spo2ywczym specjalnego
przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania niezaleznie od wieku pacjent6w,

em klinicznym szczep bakterii probiotycznych
soce aktywnym stqzeniu 6 mld CFU/kapsutkq,
anie x 20 lub x 30 kaps. - po przeliczeniu na
ytamy opis oferowanego produktu.
Sta n ow

is

ko

za

m o w i aj qce g o : Zo m aw i aj

qcy p,odtrzy m uj e zo pi sy S tWZ
"

83. Zadanie nr 4

Czy Zamawiajqcy wyrazi zSyodg na zaoferQwanie immunoglobuliny ludzkiej normalnej - lmmune
Globulins tO% roztw6r,szybko6rl infuzji fnin 7ml/kg m. c./h. w opakowaniach: 2,5g125m1,
5g/50m

l,

Sta n ow

is

10g / 1,0Oml,

ko

20g/ 2OOml w

za

leznoS(i od zaopatrze

n ia

"

za m awi aj qce g o : Ta k.

z uprzeimym zapytanipm czy Zamawiajqcy w postqpowaniu przetargowym
leki/179/2017, w pakiecie (zadaniu) Zadanie nr 1.1, w pozycji 107 dotyczqcej "saccharomvces
boulardii,250 mg, kaps. x 10 szt." dopuszczb mo2liwoSi zaoferowania preparatu o nazwie handlowej
Floractin Enteric x 15 kapsulek producentd Novascon Pharmaceuticals? W zalqcznilcu specyfikacja
preparatu i jego najwazniejsze cechy.
84. Zwracam siq

Sta n ow i sk o

zo

m aw i aj qc

ego

: Za m aw i oj qcy p odtrzy m uj e zo pi sy S\WZ.

85" Zwracam siq z uprzejmym zapytanidm czy Zamawiajqcy w postqpowaniu przetargowym
leki/179/2017, w pakiecie (zadaniu) Zadanib nr L1, w pozycjach I23, 166 i 175, pakiecie (zadaniu)
Zadanie nr 1'2,w pozycji l"B9 oraz pakiecie (zadaniu) Zadanie nr L3, w pozycji 2 dotyczqcych "Szczepy
bakteryjne Lactobacillus rhamnosus KL53A Bifidobacterium breve PBO4 kaps. 14 szt.lLactobacillus
i
kapsutki x 60 szt,/Fructooligosaccharides + Lactobacillus kapsulki otwierane x 30 szt./Lactobacillus
plantarum 1 mld orazl'32 mg inuliny, kaps x 20 szt./Bifidobacterium + Fructoolig osaccharides +
Lactobacillus proszek - 10 torebek 1-,59" ,Jopuszcza mo2liwoSi zaoferowania preparatu o nazwie
handlowej Floractin x 20 kapsuiek lub Florar:tin Box x 300 (20 blist16w x 15 kapsulel<-zprzeticzeniem
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na takiej wielko6ci opakowania) producenta Novascon Pllarmaceuticals? W zalqczniku specyfikacja
preparatu i jego najwazniejsze cechy.
Sta n ow i s ko z o m a w i aj qce g o : Za mawi oj qcy podt rzy m uj e za'pi sy S lWZ.
86. Zadanie nr 32 Pozycja L5,16,17- czy Zamawiajqcy dopuSci nro2liwoSi zaoferowania opatrunk6w
pokrytych hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku.
.Sta n ow

i

sko za m ow i aj qce go:

Ta

k.

81. Zadanie nr 32. Pozycja 1.5- czy Zamawiajqcy dopuSqi mo2liwo6i zaoferowania opatrunk6w o
wvmiarach 7cm x 9cm.
.Sto n ow

is

ko za m aw i oj qce

go

:

Ta k"

88, Zadanie nr 32. Pozycia 17- czy Zamawiajqcy dopuSci m(:2liwo:li zaoferowania jalowego plastra na

wt6kninie z hipoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku do mocowania kaniul Scm x 6cm
posiadajqcego naciqcie pod kaniulq.
Sta

n

ow

is

ko za m aw i aj qce

go

:

Ta k"

89. Zadanie nr 32. Pozycja 18, L9 - czy Zamawiajqcy dopuSci mozliwoSi wylqczenia tej pozy-cji do
odrqbnego pakietu iutworzenia z niej nowego przedmiotl zam6wienia. Taki podziaf pakietu pozwoli
na zto2enie konkurencyjnej oferty wiqkszej liczbie oferentpw, tyrn samyrn zwiqkszy konkurencyjnoSi
postqpowania przetargowe-go, a Padstwu na wyb6r najkorlzystniejszej oferty,
.Stanowisko zamawiajqcego: Zamawiajqcy podtrzymuje za'pisy SIWZ.

90. Zadanie nr 32. Pozycja 23 - Czy Zamawiajqcy dopu5(i mo2liwoSi zaoferowania anatomicznych
wkladdw dla kobiet ( podklad6w ginekologicznych) Ftosowanych przy lekkim mimowolnym
nietrzymaniu moczu po przebytej ciq2y i porodzie, jako oghrona po zabiegach pochwy o wymiarach
min.34cm x 13cm lub 27cm x l-1cm pakowanych a'30 szt. z odpowiednim przeliczeniem
zamawianych iloSci,
Stanowisko zamawiajqcego:Tak" 34 cm x 73 cm

91. Zadanie nr 32. Pozycja 30

-

czy Zamawiajqcy dopuSci mozliwo6i zaoferowania opasek

bezlateksowych.
St o n ow

is

k

o

za

m a w i aj qce g o : Za m

owi aj qcy podt rzy

m uj e za'p

i sy S t

WZ.

92, Zadanie nr 32. Pozycja 31 - 33 - czy Zamawiajqcy dopu6ci mo2liwoSi zaoferowania elastycznej

siatki opatrunkowej

o

dlugo(ci

w

stanie swobodnym LL,6

mz

odpowiednim przeliczeniem

zamawianych ilo6ci.
.Sta n ow i

sko za m aw i oj qce go: Ta k.

93" Zadanie nr 38. Pozycja 1,- czy Zamawiajqcy dopu(ci nl o2liwoSi zaoferowania pieluchomaj-tek o
obwodzie bioder 1-20cm x l"50cm.
Sta n ow i sko za m ow i oj qce g o: To k"

94. Zadanie nr 38. Pozycja 2- czy Zamawiajqcy dopuSci
obwodzie bioder 90cm x 120cm.
.Sta n ow

i

sko za m aw i aj qce go :

nf

o2liwo56 zaoferowania pieluchomaj-tek o

Ta k"

95. Zadanie nr 38, Pozycja 3- czy Zamawiajqcy dopuSci r"rpo2liwoSi zaoferowania pieluchomaj-tek o
obwodzie bioder 60cm x 90cm
Sta n ow

13

is

ko zo m owi aj qce

go

: Tak.
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96. Czy w pakiecie I poz
jednego producenta?
Sto n ow

is

ko

1,40-1.42 Zamaw ajqcy

za m a w i aj qce g o : Za rn

wymaga, aby wszystkie dawki leku pochodzity od

awi aj qcy podtrzy m uj e zo pi sy S lWZ.

w pakiecie 1- poz 1-40-1-42.Zamawierjqcy wymaga, aby lek byl zarejestrowany we wskazaniu:
A. choroby ukladu nerwowego w tym:
97 , Czy

-

zaostrzenie w przebiegu s;twardnienia rozsianego,
ostre urazy rdzenia krqgowego.
B. choroby reumatyczne w tym: RZS, MtoclTiericze RZS, ZZSK

C. choroby oczu w tym: ciqzkie ostre ipr4ewlekle procesy alergiczne izapalenia obejmujqce oko
jego przydatki?
Sta n ow

is

ko

za

m a w i aj qce

go

: Za m ow i oj qcy podt rzym uj e za pi sy

i

lWZ.

S

98. Czy Zamawiajqcy w pakiecie nr 8 $oz 19 (Linezolid), ze wzglqdu na potencjalne korzy6ci
finansowe, wymaga od Wykonawc6w dostarczenia produktu zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiajqcego w dawce O,2glml worek 100m1 zamiennie z dawkq O,2g/ml worek 300 ml co
umo2liwia lepsze dostosowanie dawki mirrimalizujqc potencjalne straty, ograniczajqc koszty terapii a
tak2e wykorzystujqc przedmiot zam6wienia w powy2szym pakiecie w optymalny spos6b zgodnie z
wymogami terapeutycznymi poszczeg6lnyQh oddziat6w ?
Stqnowisko zamawiajqcego: Zamawiajqcy tpodtrzymuje zapisy SIWZ.

99.

Czy Zamawiajqcy wymaga, aby preparat w pakiecie 8 poz 39 byl zarejestrowanym w ChPL
produktem leczniczym w postaci zes;tawu do infuzji iposiadat beziglowy zestaw do infuzji, kt6ry ma
wptyw na bezpieczeristwo personelu- elirtrinuje mo2liwo(i przypadkowego zaktucia, a tym samym
obniza ryzyko zaka2eri?.
Sta n ow i s ko z a m aw i aj qce g o : Za m aw i aj qcy tpodtrzy m uj e za pi sy S lWZ.

100. Czy Zamawiajqcy wymaga w pakiepie nr 8 poz 39 oraz w pakiecie nr 12 poz 178, !79,
(Voriconazol) od Wykonawcy dostarczenia produkt6w farmaceutycznych od jednego producenta i
umo2liwienia zachowania zgodnoSci farmdceutycznej
droga doustnq?
lto n ow i s ko z a m a w i a j qce g o : Za

m

awi aj qcy

w przypadku

lpo dt rzy m uj e za

koniecznoSci kontynuacji terapii

pi sy SIWZ.

I01,. Czy Zamawiajqcy wymaga aby preparat w pakiecie 1.L poz 1-85, posiadai rejestracjq
b6lu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i o6rodkowego u os6b doroslych?
Sta n ow

is

ko

za

m ow i aj qce g

o

: Za m awi aj qcl, podtrzy m uj e za pi sy

S

w

leczeniu

lWZ.

102. Czy Zamawiajqcy w zakresie pakietu nr 8 poz 20-21 (Meropenem) wymaga, aby trwatoii
roztworu do wstrzykniqc do2ylnych preparbtu po przygotowaniu wynosila 3 godziny w kontrolowanej
temperaturze do 25 st. C, lub 12 h w terpperaturze 2-8 st. C i aby trwalo5i roztworu do infuzji
preparatu meropenem po przygotowaniu tt0,9% chlorkiem sodu wynosila 3 godziny w kontrolowanej
temperaturze do 25 st. C, lub 24 h w temperaturze 2-8 st. C ?
Sta n ow i sko

za

m aw i oj qce g o : Zo m

awi aj qcy podt rzym uj e

za

pi sy

S

lWZ.

103. Czy Zamawiajqcy w zakresie pakiet(.t nr B poz 20-21.. (Meropenem) wymaga, aby preparat
posiadat zarejestrowane wskazania: do lecgenia pacjent6w z bakteriemiq, ktdra wystqpuje w zwiqzku
z kt6rymkolwiek z zaka2efi wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana
jest o taki zwiqzek tj. ciq2kie zapalenie $luc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie ptuc,
zapalenie oskrzeli ipluc w przebiegu mukowiscydozy, powiklane zaka2enia ukladu moczowego ijamy
brzusznej, zaka2enia S16dporodowe ipoporodowe, powiktane zaka2enia sk6ry itkanek miqkkich i
ostre bakteryjne zapalenie opon mozgowoirdzeniowych?
Sto n ow

is

ko

za m a w i oj qce g o : Za m

aw i aj qcy podtrzy m uj e zo pi sy S lWZ.
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L04. Czy Zamawiajqcy wymaga aby w zadaniu nr 13 poz. 80 byl preparat Fortrans 74 gx 48 saszetek
(PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, kt6ry jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo

Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowynp przygotowaniu do kolonoskopii, kt6rego
oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiajqcego?
.5t o n ow i s ko z a m aw i oj qce g o : Za mawi oj qcy podt rzy m uj e za'pi sy S lWZ.
105. Czy Zamawiajqcy wymaga aby w zadaniu nr nr 13 poz. 80 byl preparat Fortrans (74 g x 43
saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o skiadzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
.Stonowisko zomowiojqcego: Zamawiojqcy wymagd pre'paratu o skladzie: Makrogol 4000 54g,
siarczon sodu 7,59, wodorowqglon sodu 7,689, chlorek sodu 1.,469, chlorek potosu 0,759,
'bezwodny
sacharynian sodu 0,49.
106" Dotyczy Zadania 36, poz. 8
Czy nie zaszla oczywista omytka iZamawiajqcy ma na my6li przylepiec chirurgiczny

w rozmiarze 5cm x

1-,3m?

.Stanowisko zamawiojqcego:Tak. Chodzi o
107" Dotyczy Zadania 36, poz.

1-3

Czy Zamawiajqcy ma na mySli podktad w
Sta n ow

is

ko

za m aw i aj qce q o :

1-08. Dotyczy Zadania

wymia'5 cm x 7,3 m.

formie pof czochyi,

Tak.

nr 45, poz" 9

o

dopuszczenie serwety pod poSladki o nastqpujqcych parametrach:
lednorazowy, sterylny, podklad porodowy wykonany z wytrzymalego, odpornego na rozdarcie,
wolnego od latel<su, antyalergicznego, odpornego na prlrnieniowanie UV materialu, o rozmiarach
103 x 1-15 cm. Podklad w czqSci siedziska, kt6ry pozositaje w bezpo(rednim kontakcie z cialem
pacjentki, wyl<onany jest z miqkkiego materiatu zabezpigczajqcego pacjentkq przed odparzeniem.
Podklad sktada siq z dw6ch zintegrowanych czqSci tj. fartucha zabezpieczajqcego 162ko przed
zanieczyszczeniami oraz sto2kowatego worka z separatbrem czqSci statych od plynnych wraz z
Prosimy Zamawiajqcego

zaworem umozliwiajqcym odptyw plyn6w do ich pomiaru. G6rna krawqd2 sto2kowatej czqSci
podktadu wyposazona jest w ksztaltkq pozwalajqcq na wriprofilowanie otworu wlotowego. Podklad
posiada naniesione oznaczenia kierunku isposobu rozkladania (system strzalek oraz oznaczenie
miejsca wlozenia lewej i prawej dloni). Zestaw spelniq normq EN 13795 1-3, na opakowaniu
umieszczona jest etykieta samoprzylepna (3 sztuki) celem dotqczenia do dokumentacji, posiadajqca:
indr:ks wyrobu, numer lot, datq wa2no(ci. W dobrze r,qidocznej czq5ci opakowania umieszczono
etykietq pokazujqcq elementy wchodzqce w sklad zestawu oraz ich rozmiary.
W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy ZamaWiajqcego o wydzielenie ww. pozycji do
odrqbnego pakietu co pozwoli na ztozenie wiqkszejliczby konkurencyjnych ofertdla Zamawiajqcego?
.Sta n ow

is

k

o

za

m a w i aj qce g o : Za m

1-09. Dotyczy Zadania nr 47,

awi oj qcy podt rzy

m uj

s 7 s'pi sy

S

I

WZ.

poz.I

Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie zestawu do ciqcia p:esarskiego o nastqpujqcych parametrach:
Zestaw do cesarskiego ciqcia
o
Sterylny, jednorazowego uzytku
o
Materiai trzywarstwowy, chlonny na catej powierzchni
o
Oslona Mayo ze wzmocnieniem , zlo2ona teleskopowo

o
o
o
o

Naniesioneoznaczenial<ierunkurozkladania
Opakowanie zewnqtrzne typu folia-papier
f rzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datq wg2no6ci.
ZgodnoSi z normq PN-EN 13795

Sklad
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o
o
o
o
o

1 serweta na
1 serweta na

stolik instrumentariu:;Zki l-50 x 19Ocm
stolik MaVo
80 x 145cm;

1 serweta dla noworodka
4 rqczniki do rak

60 x 80 cm

1 serweta gl6wna 160x300 z otworem 30x25cm wypelnionym foliq

zintegrowany prostokqtny zbiornik do przeNhwytywania ptyn6w

,2

chirurgiczni2

,

zawory odplywowe z mo2liwo5ciq

podtqczenia do ssaka

o
o
o

3 zintegrowane z serwetq organizatory przewod6w w formie rzep6w
WytrzymaloSi na rozrywanie na sudho >80 kPa
WytrzymaloSi na rozrywanie na mrJkro >80 kPa
Pozostafe wymagania zgodnie z SIWZ.

lub ww. zestaw
Sta n ow

zL

szt.

ta(my op. pakowanQ osobno, caloSi zapakowana w worek foliowy.

isko za m ow i aj qce

11-0" Dotyczy

go

:

Ta

k.

wzoru umowy:

Prosimy o wyjaSnienie czy w sytuacji zmiarly stawki podatku VAT, zmianie ulegnie jednostkowa cena
brutto stosownie do obowiqzujqcych przeprls6w, a netto zostanie bez zmian.
Sta n owisko zo m aw i aj qce g cs: Ta k,
111. Dotyczy Zadania nr 26 poz. L,4i 6
Czy Zamawiajqcy dla pozycji L,4,6 wyra2a zgodq na odrqbnq wycenq smoczka np. jako pozycja La, 4a,
6a ? Smoczek i mleko okreSla r62na stawka VAT, co nie pozwala na ich prawidlowq tqcznq wycenq.
Sto n ow isko za m aw i aj qce g o : To k.

1I2. Dotyczy Zadania nr 26, poz.3
Proszq o doprecyzowanie czy Zamawiajqcy wymaga wyceny opakowania w proszku 4509 czy w ptynie
o poj. 90 ml ?
Stanowisko zamawiajqcego: Wycena opok'owania w proszku"

I13.

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wy|qczenie z zadania nr 36 pozycji nr 7,8,9,1.0,1,1.,12,I3,1,4,'.LS

utworzenie nowego pakietu

i

?

Stanowisko zamawiajqcegct: Tok. Zornawiajqcy wydziela w/w pozycje i tworzy z nich zadqnie nr 55.
I1.4. Czy w opisie zadania nr 36 poz. 8 nie doszlo do omylki pisarskiej. W SIWZ Zamawiajqcy okreslil
o rozmiarze 5,0 m x 1,3 m (x 1s;zt.). Plastry o szeroko5ci 1-,3 m nie sq produkowane. Czy
Zamawiajqcy miat na my6li rozmiar plastra 5,0 m x 1-,3 cm?
Stanowisko zamawiajqcego: Tak" Chodzio luymiar 5 cm x 1,3 m.

plaster

1-15. Zadanie nr

32 ooz.1.2

Czy Zamawiajqcy dopu6ci przylepiec o dlugp6ci 9,1-4 m ?
Sta

n

ow i sko za m aw i aj qce g o : Ta k"

1L6. Zadanie nr 49
Czy Zamawiajqcy dopu5ci zestaw z uizmocflionE serwetq na st6l instrumentalny o wymiarach LOO cm
x 150 cm, wykonanq z warstwy nieprzemflkalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz wt6kninowej warts;wy
chlonnej o gramaturze 28 glm2 .l-q<:zna gramatura w strefie chlonnej - 63 glm2, pozostale sktadowe

zestawu bez zmian?
Sta n ow isko zo m aw i aj qce g o: Ta k.

1,I7. Dotyczy zadania 32

Zwracamy siq do Zamawiajqcego z pro6pq o wydzielenie poz, 1,-4
umo2liwi naszej firmie zto2enie konl<urencyjnej cenowo oferty.

- do oddzielnego pakietu
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co

Sta

n

ow i sko za m aw i aj qce g o: To k.

1-18" Dotyczy zadania 47
Zwracamy siq do Zamawiajqcego z pro6bq o dopuszczenie zestawu o ponizszych parametrach

''

:

l- czerwona ostona na stolik Mayo 80x145cm, b grubo6ci 0,065 mm, ze wzmocnieniem

60x85cm o gram. 40 g/m?.
"
L serweta na st6i instrumentariuszki l-40x190cm, wzmocnienie 76xl-90cm o gram" 30g, folia
PE 0,050mm,
1- serweta w ksztatcie T o wym. 2001250x31,5cm p przylepnym oknem o wym. 18x28x32cm
otoczonym torbq do zbi6rki plyn6w o min wym. 80x80cm, 2. zaworarni i ksztattownikiem,

"
"

1 serweta do owiniqcia noworodka wykonane z !'niqkkiej bialei wl6kniny typu Spunlace 50
g/m?o wym. 90x100cm
"
l- wl6kninowa ta6ma samoprzylepna 9x50cm,
"
2 rqcznikicelulozowe 30x4Ocm
''
Odporno6i na przesiqkanie plyn6w 20Ocm H2O
"
Sita wypychania (na sucho) 180kPA (na mokro) 170kPA
"
zgodno6(z normE: MDD93l42. EN 13795:2011, EN ISO:t1135-1:2OO7, EN 556-1:2001
"
zapakowany pojedynczo w zgrzewanq kopertq papierowo-foliowq posiadajqcq 2 naklejki
transferowe typu TAG
Sta nowisko zo maw i aj qce go: Tak.
119. Dotyczy Pakietu nr L3 poz. 1,I9 i 120
Zwracamy siq z pro5bq o wylqczenie poz. 1,19 i I2O i utworzenie osobnego pakietu.

Dotychczas skonstruowany pakiet uniemozliwia naszej firmie - producentowi wysokiej jako3ci
wyrob6w jednorazowego u2ytku zto2enie oferty na dostawy wyrobdw okreSlonych w tym pakiecie.
Podziat pakietu nie narusza zapis6w ustawy Prawo Zanl6wieh Publicznych, a spowoduje wiqkszq
l<onkurencyjnoSi, a co za tym idzie pozwoli wyfonii dostqwcq oferujqcego lepszy jako6ciowo towar

po

ni2szej cenie oraz umo2liwi Zamawiajqcemu barrjlziej racjonalne wydatkowanie (rodk6w

bud2etowych.
Stqnowisko zomowiajqcego: Zarnawiajqcy podtrzymuje zd,pisy SIWZ.
120, Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1,19 i 720
Prosimy o potwierdzenie, iz zgodnie z zapisami SIWZ pkt,6.3.3 je2eli przepisy prawa nie nakladajq
obowiqzku posiadania uprawniefi do wykonywania okre5ldnej dziatalno(ci lub czynno5ciZamawiajqcy
uzna wym69 za spetniony w momencie dostarczenia odpo$riedniego oSwiadczenia.
Sto n ow i sko za m aw i aj qce g o : Ta k.
l-21-. Informujemy, i2

w pakiecie nr L3 poz. 1-19 i120 znajdujq siq opatrunki specjalistyczne, kt6re

dopuszczone sq do obrotu iu2ywania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach
medycznych (Dz" U. Nr 107 poz.9O7 ze zmianami)tj. sq oznaczone znakiem CE oraz zostaly zgtoszone

lub wpisane do Rejestru Wyrob6w Medycznych iPodmiot6w

Odpowiedzialnych

za

lch

Wprowadzenie do Obrotu i U2ywania. Prosimy o modyfikacjq zapis6w SIWZ pkt, 8.1L.2
Stanowisko zamawiajqcego: Ze wzglqdu nq brak doprecy),zowania pytania, Zamawiajqcy nie jest w
sta nie zaj qi sta nowiska.
.

dot.: ZADANIE NR 3 - 20% Albuminum Humanum a 5Oml
Czy Zamawiajqcy w Zadaniu nr 3 dopuSci do postqpowanig preparat albuminy ludzkiejw opakowaniu
typu worek, kt6ry w pelni "zapada" siq, tworzEc pojemnill niewymagajqcy zewnqtrznej wentylacji do
opr62nienia z samouszczelniajqcym siq portem, co powodgje znaczEce zmniejszenie ryzyka zakazenia
krwi z uwagi na mo2liwoSi infuzji w systemie zamkniqtym.
Sta n ow i sko za m aw i aj qce go: To k"
1-22. Pytanie
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123. Zadanie 41ooz.2

o

dopuszczenier opatrunku pakowanego a
przeliczeniem iloSci opakowari, opatrunek s;petnia pozostale zapisy SIWZ.
Sta n ow i sko za m aw iaj qce g o: To k.

Prosimy Zamawiajqcego

sztuk

z

odoowiednim

124, Prosimy o dopisanie do S2 ust.7 projektu umowy:"...zgodnie zart.4 pkt 3 Ustawy o terminach
zaplaty w transakcjach handlowych".
Stanowisko zamawiajqcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zopisy SIWZ.

w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku
mo2liwo6ci dostarczenia zamiennil<a produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np.
bqdzie to grozilo raiqcq startq dla Wyko4awcy), Zamawiajqcy wyrazi zgodq na sprzeda2 w cenie
1.25. Czy

zbli2onej do rynkowej lub na wytqczenie tggo produktu z umowy bez koniecznoSci ponoszenia kary
przez Wykonawcq (dotyczy zapisclw $1 ust.l. i 53 ust.5 projektu umowy)?
Stanowisko zomawiajqcego: Tak. Ponadto, Zamowiajqcy zmienia zapis 53 ust.S, kt6ry otrzymuje

brzmienie: "W przypadku kiedy Wykonawgo prowadzi hurtowniq tzw. praducenckq i nie bqdzie w
stanie dostarczyi produktu r6wnowaineEb oraz nie moiliwe bqdzie zaopatrzenie siq w przedmiot
zam6wienio przez Zamawiajqcego u innych dostowc6w, dopuszczo siq rozwiqzanie umowy za
porozumieniem stron".
126.Zamawiajqcy zastrzega sobie mo2liwo5i zmian iloSciowych przedmiotu umowy, ale nie okre(li'f
ich warunk6w, m.in. nie wskazal w jakich <Jkoliczno6ciach zmiana moglaby miei miejsce, nie wskazal
w 2aden sposdb granic zmian iloSciowych o!no6nie poszczeg6lnych pozycji itp, Zgodnie z art. l-44 r-rst.
2, w zwiqzku z art. 144 ust. 1" /in fine/ ustawy Prawo zam6wiefi publicznych, brak okreSlenia
warunk6w zmiany umowy bqdzie przesqdzdi o niewa2noici zapis6w z 53 ust.7 umowy" Czy z zwiqzku
zIym, Zamawiajqcy odstqpi od tych zapis6w w umowie?
Stonowisko zomowiajqcego: Zamowiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ"
1.27"Do treici 93 ust.5 projektu umowy prosimy o dodanie sl6w zgodnych z przestankq wynikaiqcq z
tre6ci art. 552 Kodeksu cywilnegr:: "... z wylqczeniem powolania siq przez WykonawcQ na
okolicznoSci, kt6re zgodnie z przepisdmi prawa powszechnie obowiqzujqcego uprawniajq
Sprzedajqcego do od mowy
Sto n ow

is

ko

d

ia to{va ru Ku pujqce m u. "
aw i oj qcy podt rzy m uj e zo pi sy S lWZ.

osta rcze

za m a w i aj qce g o : Za m

n

L28. Do tre$ci 54 ust.3 projektu umowy. Skpro Zamawiajqcy przewiduje dostawy sukcesywne, zgoclne
z bie2qcym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje koniecznoSci dlu2szego przechowywania

zam6wionych produktdw w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek l-2miesiqcznego okresu wazno6ci zam6wionyph towar6w? Wskazujemy przy tym,2e zgodnie z Prawem
farmaceutycznym produkty lecznicze do Qstatniego dnia terminu wa2no5ci sq petnowartoSciowe i
dopuszczone do obrotu. W zwiqzl<u z powy2szym prosimy o skrdcenie wymaganego terminu
wa2noici przynajmniej do 6 m-cy od daty dpstawy.
o: Tak. Za

moiliwoi
miesiqcy

i do
od

Zamawiajqcego
L29. Do tre6ci $6 projektu urnowy prosimy o dodanie sl6w zgodnych z przestankq wynikajqcq z trerSci

art. 552 Kodeksu cywilnego: ".." z wylqczeniem powolania siq przez Wykonawcq na okolicznodci,
kt6re zgodnie z przepisami prawa pow$zechnie obowiqzujqcego uprawniajq Sprzedajqcego do
odmowy dostarczenia towaru Kupujqcemu."
Stanowisko zomawiajqcego: Zamowiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ"
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130. Zadanie nr L3 poz. 81Czy ZamawiajEcy - majqc na uwadze bezpieczedstwo pac]jent6w - wymaga, aby oferowany produkt
(zawierajqcy antybiotyk) posiadal rejestracjq jako produkt feczniczy (lek)?
Sts n ow i sko za m aw iaj qce g o : Ta k"
1-31. Zadanie nr 13 poz.8L
Czy Zamawiajqcy wymaga, aby oferowany produkt pos adal zarejestrowane wskazania

w leczeniu i

zapobieganiu zal<a2efi ko(cioraz tkanek miqkkich ?
Sta n ow i s ko z o m a w i oj qce g o : Za m awi oj qcy podtrzy m uj e zqpi sy S lWZ.

132.Zadanie nr 1 ooz.138

wyrazizgodq na dopuszczenie produktu $ojourn Bioton (Piramal)z bezpiecznym dla
pacjent6w i personelu medycznego systemem napetnianiia parownik6w (tj. konektora wielokrotnego
u2ytku; konektor nakrqcony na butelkq, stanowi szczelny pezpo(redni system napetniania parownika
umo2liwiajqcy bezpieczne uzupetnianie parownik6w) wraq z bezplatnym uzyczeniem na czas trwania
przetargu pa rownik6w kom patybilnych z przedmiotem zafr6wienia?

Czy Zamawiajqcy

Sta n ow i sko za m aw i aj qce g o : Tak.

13!]. Pakiet nr 45 poz.3 i 5: Czy zamawiajqcy dopu5ci zestawy zgodne z SIWZ, z
gramatura wzmocnieri ma rnin" 109,5 g/mZ?
Sta n otu isko za m aw i aj qce go: Ta k.

tq

ro2nicq,

i2

134, Pakiet nr 45 poz. 4 i 7: Czy zamawiajqcy dopuSci ze$tawy zgodne z SIWZ, ztqro2nicq, i2 splyw
cieczy cieczy wynosi min.75% (wedtug ISO 9073-11)?
Sta n ow

i

sko zo m aw i oj qce

131i" Pakiet nr

go

:

To

k.

45 poz. 6: Czy zamawiajqcy dopuSci zestawy zgodne

z SIWZ,

ztqr62nicq,

i2

splyw cieczy

cieczy wynosi min.46% (wedlug ISO 9073-11)?
Sta n sw isko za m aw i aj qce g o : Tak"

l-36. Pakiet nr 47 poz. L: Czy zamawiajqcy dopu6ci sterylny zestaw do ciqcia cesarskiego

o

na:;tqpujqcym sktadzie:
a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 1-50 cm x 190 cm
b) 4 rqczniki 30 cm x 40 cm
c) lL serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
d) 1- serweta dla noworodka 90 cm x LOO cm z miqkkiejwtgkniny oddychajqcej, absorbujqcej ptyny
e) l serweta do cesarskiego ciqcia 260/200 cm x 335 cm dtr zabieg6w w pozycjiz nogamiprostymi,
z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczQnym foliq operacyjnq, okno 1-4 cm x 20 cm.
Serweta posiada zintegrowanq torbq na ptyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na catym
obwodzie z lejkiem odprowadzajqcym plyny,Serwetp posiada 16wnie2 zintegrowane oslony
pod p6rek koriczyn 96rnych"
Oblo2enie wykonane z laminatu dwuwarstwowego wl6knina polipropylenowa i folia polietylenowa,
Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Material oblo2enia spetnia wymagania wysokie normy PN EN L3795.

Odporno5i na rozerwanie na mokro > 273 kPa. Odpo4no6i na rozerwanie na sucho > 249 kPa.
Odporno6i na przenikanie cieczy > 120 cm H2O.
Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierajqce nr katalogowy, LOT, datq waznoSci oraz dane
producenta. Na opakowaniu wyralnie zaznaczony kieruneJk otwierania. Serwety posiadajq oznaczenia
kierunku rozktadania w postaci piktogram6w. Caty zestaw zawiniqty w serwetq na stolik
instru m enta riuszl<i.
Sta n ow i sko za m aw i oj qce

qo

:

Ta

k.
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1,37 . Zadanie 37 , poz. 1.:
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferoWanie pieluchomajtek dla dzieci w przedziale 3-6kg bez
wyciqcia na pqpek? Pragniemy zauwa2y(, ib tylko pieluchomajtki dla dzieci w przedziale 2-5kg majq
wyciqcie na pqpek.
Sta n ow i s ko za m aw i oj qce g o : Zo m aw i aj qcy podtrzy m uj e za pi sy S t WZ.

138. Zadanie 37, poz. 1,: Czy Zamawiajqcv wymaga zatqczenia pozytywnej opinii Instytutu Matki
Dziecka, w celu potwierdzenia bezpieczeristfrua i jakoSci wyrobu?
Sta n ow

is

ko

za

m a w i aj qce

139. Zadanie 38, poz.

go

i

: Zo m awi aj qcy podt rzy muj e za pi sy S|WZ.

1--3:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq

na

zaoferowanie pieluchomajtek pakowanych

po 30 szt.,

z

przeliczeniem za mawia nych ilo5ci?
Stanowisko zamowiajqcego: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy S|WZ"
l-40. Zadanie 38, poz.

1--3:

Czy Zamawiajqcy wymaga zaoferowania pibluchomajtek z falbankami wewnqtrznymi skierowanymi
na zewnqtrz wyrobu, co minimalizuje ryzykc) wyciek6w?
Sta n ow

is

ko

za

m a w i aj qce g o : Za

maw i aj qcy podt rzy m uj e za pi sy S lWZ.

1,41,.Zadanie 47 , poz. L:
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowfinie zestawu do ciqcia cesarskiego o skladzie:
serweta z workiem, otworem 35x32 cm, z fOliE chirurgicznq 1
320x180
podklad chlonny z pulpy celulozowej typu Sbni Soft Basic
1
9Ox6O
serweta na st6l instrum.
190x150
serweta na stolik Mayo 1
145x80
serwetki do rqk z niepylqcej wlokniny kompiesowej 2
4Ox2O

1

Materiai oblo2enia wykonany z laminatu pwuwarstwowego polipropylen-polietylen o gramaturze
min. 56 g/m2 na catej powierzchni, odporno6i na rozerwanie na mokro i sucho min" 150 kpa,
chlonno(i min.250 cm H2O" Obio2enie zgo$ne z normE PN EN 13795 L-3. Zestaw pakowanywtorbq
papierowo-foliowq z tr6jdzielnq elyl<ietq typu TAG z dwoma elementami do wkleienia do
dokumentacji medycznej.
Sta n ow i sko za m awi aj qce g o: Ta k.

I42.Zadanie 49, poz" L:
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaclferowanie zestawu z serwetq na
90x150 cm, reszta zgodna z SIWZ?
Sto n ow

isko za m awi aj qce go:

Ta

instrumentarium o wymiarach

k.

l-43. Zadanie nr 5
Prosimy o dopuszczenie leku: Ferri (lll) Hydroxidum saccarum inj. 100 Mg Fe3+/ml x 5 amp. Roztw6r
do wstrzykiwari i do infuzji.
Sto n ow i sko za m aw i aj qce g o : Ta k.

Zamawiajqcy
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