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ODP€}WIEDZ
na zaPYtania w sPrawie SlWi!
Sz.qnowni Portstwo,

Uprzejmie informujenry, i2 do Zamawierjqcego wplynqta pro(ba o wyjaSrrienie zapisu specyfikacji
przerpis6w ustawy z
istotnych warunk6w zamriwienia, w poslqpowa/piu prowadzonym na podstawie
poz. 1'579 z p6ln. zm')w
dnia 29 stycznia 2004 rok1r Prawo Zam6uriei Publicznych (t.j. Dz. Lt.z201-7 r'

trybie przetargu nieograniczonego, na:
dostawy lek6w i materiat6w opatnunkowych - przetarg nr 2,
Tre6i wspomnianej pro6by jest nastqpujqlca :
1. Pakiet nr 1
Zwracamy siq z pro(bq s7r,r ZamarAriajqcrT \,vyrazi zgodq na wydzieh:rtie z pakietu:
Poz. l Metamizole ini.2,5,gl5 mlx 5 amp, op" 5
Poz. 3 Dexmedetomidine inj' 0,2 me/2 nl x 25 arnp. op. 5
Poz.4 Bupivacaini hydrochloridum inj' 0,05g/lClplx 10 amp' op' ll5
2" Dotyczy: Nr Leki2/23O|2O'I8, Zadanie ltlr 2, P<tiycia

I,2,

miqkki
Czy zamawiajqcy dopuSci cewnik UniQath o Srednicy 12FR i dtugo$ci 15cm i 24cn nowy
cewnik do kr6tkotrwatej lnemodializy'
Cewnik zapewnia dur2q wygodq pacjentowi calkowicie hernostatyczne wprowaclzanle, mleslEce
stosowania, niskq czq:;tos;i wystqpowania zakaied i
wiarygodnq szybkoSi Przr:PlYwu'
3. Dotyczy: ltlr Leki2/230 /20t8, Zadanie Nr 2, PoPycja 3
Czy Zamawiajqcy dopu$ci produkt Citra-Flow'1' ( cytrynian soclu ) w stq2eniu 46,7 %
ampulko-strz-ykawki x 3nrl - dwie strzykawki w j$dnym blistrze ( objqtoSd tqczna 6ml )

w

postaci

i port
Specjalna budowa arnpulko-strzykaw(i CitraFlqw typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny
cewnika
do2ylny przed uszkodzeniem gdy2 mallsymalne ciSnienie wytwarzane podczas infuzji do
przypadku
zwyklych
wynosiO,gG bara. Cigrrierrie nie powinno nigdy przekraczai 25 psi (1,7 bara)co w
strzykawek mo2e nie,spelniai tego warunku iwynosid 39 psi (2,69 bara)' CitraFlow w fabrycznie
z fiolki.
napetnionych ampulko-strzykawkach chroni przed utratq produktu podczas nabierania
w
konsekwencji
Nie wymaga konieczno:ici posiadania clodatkowych strzykawerk oraz igiet kt6re
podnoszq koszty lec:zenia pacjenta i wydtu!ajE czas pracy personelu medycznego. specjalnie
przed
zaprojektowana budgwa amputko-strzyl<awl<i 0itraFlow nie prouroduje re{'luksu krwi chroniEc
przed
tworzeniem
dzialaniem niepozqdanym jak ( metalicz:ny posfiak, mrowienie dtoni ) zab<:zpiecza
pakowane amputkoskrzepu i nie ogranicza przeptywu krwi, Opal<owanie zawiera podw6jnie
( zachowane sterylne
opakowania
podczas
otwierarria
strzykawki aseptycznie ilamkniqte brak czqstek
pole ) w ilo6ci 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym'

4.

Czy

pakiet?
zamawiajqcy uryratzi zgodq na wydzieleniE pozycji !,2,3 zzerdania Nr 2 i stworzy osobny

llSP Zoz siedlce, sporz. l:iobert Misiak

S. CzV Zamawiajqcy wyrazii zgodq na wydzielenie pozycji 3 z zadilnia 2

i

stworzy osobny pakiet dla tej

pozycji?

6, Czy Zamawiajqcy clopu6ci do postqpr:rwania cewnik dwu6wiatlowy, poliuretanowy, wykonany z
biokompatybilnego marterialu zapobiegajqcego zwq2aniu naczy6,, budowa cewnika zrnniejsza ryzyko
adhezji bocznej do Sciany naczynia, orlporny na zginanie bez bocznych otwor6w, z koric6wkq
schodkowq, z przyjaznrymi dla pacjenta zakrzyvVionymi przedlu:iaczami, cewnik o przekroju 12FR i
dlugoSciach:

dla pozycji L - 15 cm
dla pozycji 2 - 25 cm
do wyboru przez Zamiawiajqcego cm z nadrukierfr objqto6ci wype'lnienia na ramionach sterylizowany
tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do
implantacji w sklad kt6rego wchodzi: igla z kohc6wkq echogenicznq, rozmiar 18 G x 7 cm, dtugi

prowadnik z rdzeniem z nitinolu i kodc6wkq trfpu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka z
ttokiem, miniskalpel, rozs,zerzacz, rozmiar l-2 FR * !4 cm, rozszerz.tcz hydrofilowy, rozmiar 1'4 FR x 1'4
cm, lqcznik prowadzqcy typu Y, nasadki iniefrcyjne, umocowanie cewnika warstwq przylepnq,
opatrunki, skrzydelko rnocujqce cewnik (rra szwy)oraz mandryny ulatwiajqcel zalo2enir: cewnika
T"CzyZamawiajqcy wyraz:i zgodq na wydzielenie pozycji

ti2

z zadania 2

istworzy os;obny pakiet dla

tej pozycji?
Sta

nowisko (wyjaSnierria)

Za

mawiajqcego w przefl

m

iotowej kwestii jest nastqpujqce

:

Ad.1-7
Nie. Zomqwiojqcy podtrzymuie zapisy SIWZ"

Informujemy, 2e zgodlnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zam6wied Publicznych (t.j. Dz. U.z2OIV r, poz. tslg z p62n. zm.), stanowisko ZamawiajqceSo zostalo
rozeslane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym p1zekazano SIWZ.

Zamawiajqcy
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