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Wykonawcy
Dotyczy: odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na dostawę leków różnych – nr sprawy
47/2019
Pytanie nr 1. Czy Zamawiający wymaga w pakietach 11,16 aby porty opakowań z lekiem były bez
zagłębień i krawędzi utrudniających dostęp do portów a tym samym ich skuteczną dezynfekcje za
pomocą gazika nasączonego alkoholem oraz prawidłową identyfikację wyschnięcia środka do
dezynfekcji?
Konstrukcja obu portów opakowania z uwagi na ewentualną potrzebę dezynfekcji portu po jego pierwszym
użyciu powinna umożliwiać dezynfekcję metodą przecierania (zgodnie z zalecaniami Polskiego
Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych zeszyt VIII). Najnowsze zalecenia Instytutu Roberta
Kocha z 2017 wskazują iż do dezynfekcji wgłębionego punktu wstrzyknięcia samo jego przetarcie (np.
gazikiem nasączonym alkoholem) nie wystarczy . W przypadku zanieczyszczenia wewnętrznej powierzchni
dostępu jedna z możliwości dezynfekcji polega na jego spryskaniu i wytrząśnięciu z dostępu po upływie
czasu reakcji pozostałości środka antyseptycznego. Z powyższego wynika , że procedura dezynfekcji
zagłębionych powierzchni jest zarówno pracochłonna jak i może nie zapewniać poprawnego wykonania
tejże procedury.

Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2. Czy Zamawiający wymaga aby opakowania w pakietach 11,16 spełniały definicje
opakowania w systemie zamkniętym tj. pojemnik był w pełni zapadalny bez potrzeby zewnętrznego
napowietrzania jak też zapewniał równomierną podaż płynu bez użycia pompy a objętość
resztkowa w pojemniku po podaniu zawartości nie przekraczała 5% nominalnej objętości ?
Pojemniki systemu otwartego wymagają odpowietrzania zewnętrznego umożliwiającego właściwe
opróżnienie pojemnika, co z kolei daje dostęp bakteriom. . Pojemniki systemu zamkniętego obejmują
zapadające się pojemniki z tworzywa sztucznego, które nie wymagają odpowietrzania. Wykazano, że
systemy zamknięte znacząco obniżają częstość występowania zakażeń krwi związanych z obecnością
cewnika centralnego spowodowanych przedostaniem się powietrza z zewnątrz do pojemnika. Wprowadzenie
zamkniętych systemów infuzyjnych nie tylko zmniejsza liczbę infekcji , ale również obniża powiązane koszty
szpitalne.

Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3. Czy opakowania płynów infuzyjnych w obrębie pakietu 11, oraz 16 powinny posiadać
czytelną skalę (pojemności 250 ml ,500 ml)nie większą niż co 100 ml?. takie rozwiązanie daje
możliwość dokładnej kontroli ile płynu otrzymał pacjent w czasie trwającej infuzji.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie nr 4. Czy Zamawiający w pakietach nr 11,16 oczekuje zaoferowania płynów infuzyjnych
które posiadają możliwość podgrzewania do temperatury 40 stopni C oraz przechowywania w
cieplarkach do 14 dni. Jest to ważna cecha mająca bezpośrednie przełożenie na oszczędności
związane z używaniem płynów infuzyjnych. Opakowania nie posiadające tej cechy zaraz po
podgrzaniu muszą zostać zużyte lub wyrzucone co zwiększa koszty.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek
zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i
odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast
drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek, ampstrz. zamiast fiolek i odwrotnie ?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 7. Czy Zamawiający dopuści wycenę asortymentu za opakowanie a nie za sztukę? W
przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość
opakowań - czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć
do dwóch miejsc po przecinku? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie
wyceny jednostki miary czyli sztuki do 4 miejsc po przecinku. Pozostałe wartości zostaną
wyliczone do 2 miejsc.
Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę leku za opakowanie. Należy podać pełne ilości
opakowań zaokrąglone w górę.
Pytanie nr 8. Dot. pakietu nr 1 poz. 9-10. Czy Zamawiający wymaga w w/w pozycjach
zaoferowania preparatów od jednego producenta?
Odp. Tak.
Pytanie nr 9. Dot. pakietu nr 1 poz. 15-16. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach preparat w
postaci kapsułek twardych? Na rynku brak jest preparatu w postaci tabletek powlekanych.
Odp. Tak.
Pytanie nr 10. Dot. pakietu nr 1 poz. 17. Czy Zamawiający w w/w pozycji ma na myśli preparat
Sachol o złożonym składzie choliny salicylan i cetalkoniowy chlorek? Na rynku brak jest preparatu
w żelu o składzie salicylan choliny.
Odp. Tak.
Pytanie nr 11. Dot. pakietu nr 1 poz. 18. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w
postaci kapsułek dojelitowych? Na rynku brak jest preparatu w postaci tabletek dojelitowych w
wymaganej dawce i o wymaganych wskazaniach.
Odp. Tak.
Pytanie nr 12. Dot. pakietu nr 6 poz. 6-7. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach preparat w
postaci kapsułek twardych? Na rynku brak jest preparatu w postaci tabletek zwykłych.
Odp. Tak.
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Pytanie nr 13. Dot. pakietu nr 9. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki
Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji
rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 28°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w
temp. 2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 14. Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 19 pozycja 1, aby Ceftazydym zachowywał
po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 15. Czy zamawiający dopuści w pak. 1 poz. 5 Nebbud 0,25 mg/m/2 ml, aby był w
postaci ampułek, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 16. Czy zamawiający dopuści w pak. 1 poz. 5 Nebbud 0,25 mg/m/2 ml, co pozwoli na
złożenie konkurencyjnej oferty.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów –
tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułkostrzykawki i odwrotnie?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 18. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz
różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na
ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 19. Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po
ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej
prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji zakończenia produkcji leku.
Odp. Na rynku są zamienniki lub dopuszczenie czasowe.
Pytanie 20. Czy w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po
ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej
prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji wstrzymania/braku produkcji leku.
Odp. Zamiennik lub dopuszczenie.
Pytanie 21. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w
przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek,
kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań
leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym
(czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch
miejsc po przecinku)?
Odp. Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE
32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
 32 624 70 29
 32 623 94 28

www.szpital-chrzanow.pl

Centrala
 32 624 77 77

 sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 22. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (Zgodnie z
prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku
opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy
Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z
dokładnością do 4 miejsc po przecinku?
Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę leku za opakowanie.
Pytanie 23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2, 3, 4 produktów
leczniczych pakowanych x 10 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości opakowań?
Odp. Tak.
Pytanie 24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 produktu leczniczego w
opakowaniu
typu
ampułka
x
10
szt.
Z
przeliczeniem
oferowanej
ilości?
Odp. Tak.
Pytanie 25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 produktu leczniczego
pakowanego
x
50
szt.,
przeliczeniem
oferowanej
ilości
opakowań?
Odp. Tak.
Pytanie 26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 produktu leczniczego
Meropenem pakowanego x 10 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości opakowań?
Odp. Tak.
Pytanie 27. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 9 zgodnie z treścią Charakterystyki
Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji
rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 28°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w
temp.
2-8ºC,
co
pozwoli
na
bezpieczne
przeprowadzenie
infuzji
dożylnej?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 produktu leczniczego
pakowanego x 20 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości?
Odp. Tak.
Pytanie 29. Czy Zamawiający ma na myśli zaoferowanie w pakiecie 11 poz 1,2,3,4,5 opakowań z
płynem infuzyjnym, które w Charakterystyce Produktu Leczniczego mają zapisaną informację o
jałowości dwóch portów: portu do infuzji i portu do dostrzyknięć co gwarantuje sterylność portów,
bezpieczeństwo użytkowania, skraca czas przygotowywania leków do podaży oraz zmniejsza
koszty użytkowania opakowań z płynami infuzyjnymi?
Zgodnie z Wytycznymi porty dostępu należy w celu odkażenia przecierać przez min.15 sekund, a
następnie odczekać aż środek do dezynfekcji odparuje. Dezynfekcję należy przeprowadzić
poprzez zastosowanie odpowiedniego środka odkażającego, np. chlorlheksydyną,
jodopowidonem, jodoforem lub 70% alkoholem.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 30.Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 16 poz 1,2 płynów infuzyjnych w
opakowaniu stojącym z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami oddzielnie otwieranymi,
oznaczonymi strzałkami definiującymi przeznaczenie danego portu do odpowiedniej procedury
medycznej - co redukuje ryzyko pomyłki i wyboru niewłaściwego portu - które dodatkowo są
jałowe?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 31.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 17 produktu leczniczego
Venolyte – płyn wieloelektrolitowy bez jonów Ca zawierający chlorków 110,0 mmol/l, sodu 137,0
mmol/l zbuforowany octanem, 500ml pakowany x 10 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości
opakowań?
Odp. Tak.
Pytanie 32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 produktu leczniczego
Ceftazidim pakowanego x 10 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości opakowań?
Odp. Tak.
Pytanie 33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20 poz. 1, 2 produktu
leczniczego Ciprofloxacin pakowanego x 20 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości opakowań?
Odp. Tak.
Pytanie 34. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 20 poz. 1, 2 opakowania bezpiecznego z
dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do
iniekcji?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 31 produktu leczniczego
ceftriaxon pakowanego x 10 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości opakowań?
Odp. Tak.
Pytanie 36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 32 produktu leczniczego
Clindamycin pakowanego x 5 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości opakowań?
Odp. Tak.
Pytanie 37. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 32 potwierdzonej w treści Charakterystyki
Produktu Leczniczego chemicznej i fizycznej stabilności roztworu po rozcieńczeniu w 0,9%
roztworze sodu chlorku, roztworze Ringera z mleczanami i 5% roztworze glukozy przez 48 godzin
w temperaturze pokojowej?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 produktu leczniczego
Pieracillin/ Tazobactam pakowanego x 10 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości opakowań?
Odp. Tak.
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Pytanie 39. Dotyczy § 4 ustęp 1 umowy. Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na
wydłużenie terminu pilnej dostawy - tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił
min. 1dzień roboczy.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
§ 4 ustęp 1 wzoru umowy przyjmuje brzmienie: Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w
ciągu 2 dni roboczych (w godzinach od 7-1200) na podstawie zamówień przesyłanych
Wykonawcy faksem na nr……………….lub e-mailem na adres ……………………………., a w
przypadku dostaw na ratunek w nieprzekraczalnym terminie 1 dnia roboczego od przesłania
zamówienia.
Pytanie 40. Dotyczy § 4 ustęp 8 oraz 14 umowy. Wnosimy o zmodyfikowanie zapisu dot. czasu
rozpatrzenia reklamacji i wydłużenie terminu do 7 dni.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
§ 4 ustęp 8 wzoru umowy przyjmuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni
roboczych od dnia otrzymania faxem protokołu reklamacyjnego przeprowadzić procedurę
reklamacyjną poprzez rozpatrzenie reklamacji oraz dostawę pełnowartościowego towaru w
ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniem.
§ 4 ustęp 14 wzoru umowy przyjmuje brzmienie: W razie późniejszego stwierdzenia w
dostawie wadliwego produktu leczniczego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na
wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji.
Pytanie 41. Dotyczy § 6 ustęp 2 punkt c umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie
jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części dostawy?
Odp. Nie.
Pytanie 42. Do §4 ust. 1 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu
dostawy na ratunek do 12 godzin zgodnie z zapisami działu IV pkt 2 SIWZ?
Odp. § 4 ustęp 1 wzoru umowy przyjmuje brzmienie: Dostawa odbywać się będzie
sukcesywnie w ciągu 2 dni roboczych (w godzinach od 7-1200) na podstawie zamówień
przesyłanych Wykonawcy faksem na nr……………….lub e-mailem na adres
……………………………., a w przypadku dostaw na ratunek w nieprzekraczalnym terminie 1
dnia roboczego od przesłania zamówienia.
Pytanie 43. Do §4 ust. 2 projektu umowy: Do treści §4 ust. 2 projektu umowy prosimy o dodanie
słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się
przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego
uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.".
Odp. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 44. Do §4 ust. 8 i ust. 14 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę
terminu realizacji reklamacji w taki sposób, że Wykonawca podejmie działania związane z
załatwieniem reklamacji w ciągu trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia, a w przypadku jej
uznania, dostarczy pełnowartościowy towar w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniem
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia zgłoszenia wady
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przez Zamawiającego?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
§ 4 ustęp 8 wzoru umowy przyjmuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni
roboczych od dnia otrzymania faxem protokołu reklamacyjnego przeprowadzić procedurę
reklamacyjną poprzez rozpatrzenie reklamacji oraz dostawę pełnowartościowego towaru w
ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniem.
§ 4 ustęp 14 wzoru umowy przyjmuje brzmienie: W razie późniejszego stwierdzenia w
dostawie wadliwego produktu leczniczego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na
wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji.
Pytanie 45. Do §4 ust. 9 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust. 9 w
ten sposób, że ewentualnie zwracany przez Zamawiającego lek będzie posiadał minimum
trzymiesięczny termin ważności? Jednocześnie prosimy o dodanie następującego zdania:
„Zamawiający wraz ze zwracanym lekiem udostępni Wykonawcy kopię rejestru warunków
przechowywania produktu leczniczego w aptece od dnia dostawy do dnia zwrotu.”.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
§ 4 ustęp 9 wzoru umowy przyjmuje brzmienie: Na dostawę leku o terminie ważności
krótszym niż 6 miesięcy od dostawy konieczna jest, w formie pisemnej, wcześniejsza zgoda
kierownika Apteki, przy jednoczesnym zapewnieniu i zgodzie Wykonawcy na możliwość
dokonania przez Zamawiającego zwrotu leku na co najmniej 3 miesiące przed upływem
terminu ważności. Zamawiający wraz ze zwracanym lekiem udostępni Wykonawcy kopię
rejestru warunków przechowywania produktu leczniczego w aptece od dnia dostawy do
dnia zwrotu.
Pytanie 46. Do §4 ust. 12 projektu umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania
z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej
(bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w
cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności
ponoszenia kary przez Wykonawcę?
Odp. Nie.
Pytanie 47. Do §4 ust. 14 projektu umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian
ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich
okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144
ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o
nieważności zapisów z §4 ust. 14 umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych
zapisów w umowie?
Odp. § 4 ustęp 14 wzoru umowy po zmianach przyjmuje brzmienie: W razie późniejszego
stwierdzenia w dostawie wadliwego produktu leczniczego, Wykonawca zobowiązany jest
wymienić go na wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji.
Pytanie Wykonawcy nie dotyczy tego zapisu.
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Pytanie 48. Do §6 ust. 3 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów
umowy w §6 ust. 3 poprzez zapis o ewentualnej karze z tytułu rozwiązania umowy w całości bądź
co do poszczególnych pakietów w wysokości 10% wartości brutto, odpowiednio, niezrealizowanej
części przedmiotu umowy bądź niezrealizowanej części pakietu?
Odp. Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 49. Czy Zamawiający w pakiecie 1 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 28. Obecny zapis
SIWZ w odniesieniu do pakietu 1 wskazuje na jednego producenta: według naszej najlepszej
wiedzy tylko jedna firma posiada w swoim portfolio wszystkie wymienione przez Zamawiającego
dawki oxycodone w postaci iniekcyjnej. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż wyrażenie
zgody na powyższe zapytania w żaden sposób nie wpływa na zakres Państwa zapotrzebowania
natomiast umożliwi Państwu wybór najkorzystniejszej cenowo oferty.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 50. Pakiet 7 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock (cytrynian sodu) w
stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułkix5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność
potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu
utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci
z HIT),, stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i
przeciwbakteryjne?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 51. Pakiet 7 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20
szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 52. Pakiet 7 poz. 1,2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek
homeostatyczny Wouncdclot o wymiarach 5cmx5cm wykonany z nioksydowanej celulozy,
wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający
mocnego uścisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej
wagi?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 53. Pakiet 6 poz. 1,2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w
saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,2 z pakietu 6 i stworzy
osobny pakiet dla tej pozycji.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem
DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski
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