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Dotycry: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę leków i produktów leczniczych - powtórka III.

Lp Pytanie odpowiedź
1 Dot. Załącznik nr 2 - formularz cenowy, opis przedmiotu zamólyienia - Pakiet

nr 11

Czy Zamawia.jący dopuści w poz. l wrv. pakietu wkład1, kompatybilrle z pompą
Nemoto Dual Shot Alfa o pojemności 200 ml ze zlączern prostyln! złączem J,bez
ostrza spike?

Alternatywrrie prosirny o dopuszczenie w poz, 1 rlr,v, pakietu wkładów
konipaĘbilnych z pompą Nen-roto Dual Shot Alfa o pojernności 200 ml ze zlączen
typu Y, zŁączem.I i ostrzem spike.
Wytrzymałość ciśnieniowa do 375 PSL W l00% kompaĘ,biln1,, ze wstrzykirvaczem
NEMoTo.

Dopuszcza

ż Dotyczy pakietLr nr 2 poz. 5 Crł Zamawiaiący wylTlaga. ab1 zgodnie z
treśc ią C harakterys§ki Produk tu Leczniczego, preparat Meropen e In pos iadał
stabilnośc gotowego roztworu do inftrzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3

godziny w temperaturze l5-25'C i 24 godzirl y w temperalurze 2-8oC. a lv
przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 50ń: I godz rłl t€mp. 25"C i 8
godzin w temp. 2-8oC, co pozlvoli na bezpleczne pfzeprowadzenie infuzji
dozylnej?

Dopuszcza nie wymaga

J Pytanie dotyczy Pakiet 1

Czy w ww pakiecie Zamawlający wymaga Propofolrr rł, technologii LIPURO
opaftego na ernulsji tłuszczowej MCT/LCT, którego rł,łaścir,vości wp\r,vają na
znrnie.jszenie uczucia bólu przy podawarriu dozvln},m?

Dopuszcza nie wymaga

4 Pytanie dotycry Pakiet 1

Crł w ww pakiecie Zamawiającv dopuści lek konfekcjonowany w ampułkach?
Tak

5 Pytanie dotycry Pakiet 1

Czy w ww pakiecie ze względu na dostępność w szpitalu opakowań ztworryw
sńlcznychZamawiający wymaga preparatu, który zgodnie z ChPL może być
rozcieńczany także w pojemnikachztworryvv szlscznych inie narzuca
zamaw iaj ącemu sto s ow anie v,,yłąc zni e op akowań s zkl anych ?

Dopuszczanie wymaga

6 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawialący dokona modyfikac.ji
postanowień projektu przyszłej umow},w zakresie zapisów § 6 ust. l:

l. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony obowiązywać
będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:

l / Wykonawca zapłaci Zamawia.iącemu kary umowne w przypadku:

Nie



niewykonania cąłości lub części zamówienia w terminie - w wysokości

0,02Y9 kwoty brutto g! , za

każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwota brutto

niezrealizowanei w,terĘinie cześci zamówienia.

rozvviązania umowy przez ktorąkolwiek ze stron z przlczyn leżących po

stronie Wykonawcy w wysokości I0%o niezrealizowanei cześci kwoty
brutto wskazanej w §4 ust,2

a)

b)

1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lvprowadzenie zmian w § 6 ust. 3 poprzez

zamianę słów ,,odsetki ustawowe" na ..odsetki ustawowe za opoźnlenie w
transakcj ach hand lowyclr"?

8 W celu zapewnienia równego traktor,vania stron umowy i urnozliwienia
Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklarnacji wnosimy o rł,pror,vadzerlie w § 7

projektu umowy 5 dniorvego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę
zapistt: ,,Jezeli dostarczony tolvar jest rvadliuy Wykonawca dostarczy tolvar wolny
od wad. Maksynalnie temin dostarczenie tolvartt wolnego od lł,ad lr,ynosi 24
godzin od dnia uznania reklamacii",

Tak

9 doĘczy Pakiet 17 pozycja2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 produktu lv postaci
sterylnego, rozpuszczalnego w rvodzie zelu, uzywanego do ułatwiarria
wpror.vadzana cewników oraz innych urządzeń medycznyc|r podczas zabiegórv
do§czących cewki moczowej jak np. cewnikowanie. endoskopia czy cystoskopia
oraz do zabiegów odbytniczyclr i okręzniczych .jako zel lubrykacyjn},. Produkt
zawiera 2g lidokainy i 0,25g chlorhexydyny / l00g produktrr, pakorvan}, \v

bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykarvkach z podziałką o pojernności 6 ml
(6g)?

Tak

10 dotyczy Pakiet 11 pozycja2
Czy Zalnawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.2 do oddzielrrego pakietu. co
pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie
zwiększy konkurencyjność ofeft. a Zamawlającemu pozwoli na osiągnięcie
nizszych cen i racionalne gospodarorvanie środkami publicznyrni

Nie

11 Dotycąv naĘietu nr 7

- W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie
wymaganiomZamavłiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w
pakiecie nr 7 w pozycjt nr 2 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym,
worek trójkomorowy do podaĄ drogąĘł obwodowych zawierający aminokwasy
38g, elektrolĘ, glukozę II2,5g, azot 69 oraz emulsję tłuszczową, która jest
rwiązkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80120), energii
całkowitej 1050 kcal - Olimel Peri N4 1500ml ?
Poryfina odpowiedź ponvoli na składanie konkurencyjnych ofert.
W przypadku pozyĘwnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie Ww produktu do
osobnego pakietu.

Zgodnie zSIWZ

12 Dotvczy pakietu nr 7

- W troscę o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie
wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający v,yrazi zgodę na dostarczenie w
pakiecie nr 7 w pozyeji nr l produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym,
worek trójkomorowy do podazy drogą Ęł obwodowych zawierający aminokwasy
50,69, elektrolity, glukozę l50g, azot 8g oraz emulsję tłuszczową, która jest
związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80120), energii
całkowitej 1400 kcal - Olimel Peri N4 2000ml ?
Porytywna odpowiedź ponvoli na składanie konkurencyjnych ofert.
W przypadku poą,tyłvnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do
osobnego pakietu

Zgodnie z SIWZ



13 Pakiet Nr 15 poz. 1:
Prosimy Zama-wiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w
jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, wyposażonego
w system mikrodyfuzorów w komorzę bocznej, z możliwością uĘcia do
v,ryczerpaniapojemności opakowania przez okres minimum 30 dni,

Dopuszcza nie wl,maga

14 Pakiet Nr.15 poz. 1:

Czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mięć czułość minimum 282 cm
H2O z uruchomieniem dnviękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika
pr zy pr zekt oczen iu b ezpie czny ch warto ś c i przepĘwu t 1 enu ?

Dopuszcza nie rłymaga

15 Łkiet Nr 15 noz-l,_:
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy port pojemnika ze sterylną wodą
łączący się z reduktorem poprzez adapter ma posiadaó odłamywaną zaĘczkę co
zmniej sza ry zryko kontam inacj i ?

Dopuszczanie wymaga

16 Pakiet Nr 15 poz. 1:
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy
wodą o dwukomorowej budowie zabezpieczającej
wody wewnątrz drenu tlenowego?

wymaga pojernnika ze sterylną
przed osadzaniem się cząsteczek

Dopuszcza nie wymaga

17 Pakiet Nr 16 poz. 1:

Prosirny Zamawiającego o dopuszczenie filtra o zakresie objętości oddechowej:
1 20-1 000ml, spełniającego pozostałe wymogi SWIZ.

Zgodnie zSIWZ

18 Pakiet Nr 16 poz. 2:
Prosimy Zamawia.iącego o dopuszczenie filtl"a dla dorosĘch o zakresie objętości
oddechowe.i Vt 120-750 ml, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ,

Zgodnie zSIWZ

19 Pakiet Nr 16 poz.3:
Prosimy Zamauliającego o doprecyzowanie, czy łącznik ma posiadać dodatkowe
silikonowe pierścienie wzczelniające od strony pacjenta i obwodu oddechowego?

Dopuszcza nie wymaga

20 Pakiet Nr 17 poz. 1.2:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jńowego, rozpuszcza|nego w wodzie,
bezbarwnego i przezroc:rystego żeliu, przeznaczonego do podawania docewkowego,
o działanilsznieczulając5,m i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloridężYo,
Chlorhęxidine didydrochloride 0,05Yo), z mozliwością zastosowania podczas
cewnikowan ia p ęcherza moczowego, wymiany cewn ików, endo skop ii pęcherza
moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o
pojemności 8,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym
ooakowaniu oaoier-folia. w opakowaniach zbiorczvch po 25 aplikatorów?

Dopuszcza nie wymaga

2I Pakiet Nr 17 poz. 1"2;
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do
cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwę substancje konsenłrrjące
takie jak parabeny, które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony
śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, sąteż
rozvłażanę iako czvnnik mutagenny ?

Dopuszcza, jezeli produkt
ułatwia wprowadzenie
rvyrobu medycznego

22 Pakiet 19
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenię rękawic diagnostycznych o następujących
parametrach: warlość AQL 1,5; grubość na palcu - 0,1Zmm, dłoni - 0,08mm,
mankietu - 0,05mm; siła zrywu przed starueniem 8,7N, przebadane na 7 substancji
cytostatycznych; powierzchnia mikroteksturowana z dodatkową teksturą na
końcach oalców: kolor niebięski.

Zgodnie z SIWZ

^/-) Pakiet 19
Prosimy Zamavłiającego o,dopuszczęnie rękawic diagnostycznych o następujących
parametrach: AQL 1,5; grubość na palcu - 0,19mm, dłoni - 0,17mm, mankietu *
0,09mm; siła zrywu przed starzeniem 8,6N; pakowane po 50 szt, w opakowaniu;
kolor zielony; powierzchniazewnętrzna teksturowana zapobieEaiący zsuwaniu się,

Zgodnle zSIWZ

1^ Pakiet 19
Prosimy Zamawiającego o dopuszczęnię rękawic diagnostycznych o następujących

Zgodnie zSIWZ



parametfach: AQL 1,5; grubość na palcu - 0,09+0,01mm, dłoni - 0,06mm,
mankiętu - 0,05mm, długośó rękawa 265mm; pakowane po 150sź. (dla XL
135sź.); siła zrywu przed starzeniem 6N; badanie na 8 substancji chemicznych,

25 Czy, w pakiecie 7 pozycja 1, Zamawiający dopuści worek trzykomorowy do

żywienia pozajelitowego, o pojemrrości 1920 ml, zawierający aminokrvasy, glukozę

i emrrlsję tłuszczową LCT do podaĄ drogą żył obwodowych?

Zgodnie zSIWZ

26 Czy, w pakiecie 7 pozycja 2, Zamawiający dopuści worek trzykomorowy do

źy.lvienia pozajelitowego, o pojemności 1440 m1, zar,vierający anrinokwasv, glukozę

i ernlrlsję tłuszczową LCT do podaĄ drogą źył obwodowych?

Zgodnie zSIWZ

ż1 Czy, w pakiecie 7 pozycja 3, Zamawialący dopuści worek do ochrony żywienia

pozajelitowego przed światłem o wymiarach 35 cm x 45 crrl?

Zgodnie zSIWZ

ż8 Pakiet 10, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego, bezzapachowego

preparatu w pĘnie do czyszczenia inawilzania wszystkich rodzajó\Ą,ran, nabazie
octenidyny, gotowego do uzycia, szybko i skuteczne docierającego w trudno

dostępne obszary (kieszorrki, wgłębienia), usuwającego skrzepy składające się z
biofilmr.r bakterl,jnego, powłok fibrynorv_vch i znekrotyzowanej tkar-rki,

lvytwarza.jącego idealrre warunki dla jej gojenia. utrzynrttjącego wilgoc
opatrunków, zapewniającego bezbolesne i delikatne zdejmowanie opatrunków

przyschniętych lub pokrytych skrzepem. Prodrrkt nie wy,kazu je działania

dez.ynfekcyjnego, Wyrób medyczny klasy II b, opakowania a 350 rnl.

Zgodnie zSIWZ

29 Pakietu nr 18 poz. 1 igły LR
Zwracamy się do Zamawialącęgo z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igieł do
portów naczyniowych o parametrach nieznacznte różnych od wymaganych,
nie wpływających na funkcjonalność. Igły do portów naczyniowych z
drenem o długości 20 cm. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający
wymaga odpinanych skrzydełek ?

Doptlszcza nie wymaga
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