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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Odpowiedzi na pytania

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę leków, opatrunków leczniczych, płynów do
dializ, płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia”.

Pytania dotyczy SIWZ formularza asortymentowo-cenowego:
1. Pakiet 4 poz. 3
Zwracamy się z pytaniem czy w ww pozycji można zaoferować preparat Hydroxyetyloskrobi 6% a 500 ml x 1
but Ecoflac ? Preparat 10% podany w SIWZ nie jest już dostępny. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet 4 poz. 18
Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający ww pozycji oczekuje Omegaflex Special poj.1250 ml, x opakowanie
5 szt. ?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. Pakiet 12 poz. 1, 2 i 4 
Zwracamy się  z  prośba  o  doprecyzowanie  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  ww.  pozycjach
preparatów w opakowaniu butelka 500 ml ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Pakiet 13 poz. 8 
Zwracamy  się  z  prośba  o  doprecyzowanie  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  koncentratu
zawierający  dobowe  zapotrzebowanie  na  pierwiastki  śladowe  do  żywienia  pozajelitowego  -  TRCUTIL
w opakowaniu 5 amp co daje w przeliczeniu ilości 120 op. ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Pakiet 13 poz. 10
Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga roztworu aminokwasów typu HEPA 10 %
poj. 500 ml dla pacjentów z niewydolnością wątroby, co jest korzystniejsze ze względu na podaż większej ilości
aminokwasów w tej samej objętości płynu?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Pakiet 13 poz. 11
Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ww. pozycjach leku
Aminoplasmal  Paed  10% 100ml  preparatów w opakowaniu  worek  –  wielowarstwowa  folia  wolna  od  PCV
i lateksu, opakowanie wolne od ALUMINIUM. Opakowanie daje możliwość przygotowania mieszaniny do 300
ml? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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7. Pakiet 13 poz. 12, 13, 14 
Zwracamy się  z  prośba  o  doprecyzowanie  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  ww.  pozycjach
worków 3 komorowych: 
Poz 12 – Omegaflex Plus 1250 ml 
Poz. 13 – Omegaflex Special 1250 ml
Poz. 14 Omegaflex Special 625 ml
Preparaty  spełniają  zastosowanie  i  przeznaczenia  terapeutycznemu  wg  wyspecyfikowanych  przez
Zamawiającego?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający  informuje,  że  treść  powyższych  odpowiedzi  stanowi  zgodnie  z  art.  38  ust.  4  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych  zmianę  treści  SIWZ  i  jest  wiążąca  dla  wszystkich  uczestników  biorących  udział
w przedmiotowym postępowaniu. 
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