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Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W  związku  z  prośbami  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela 
odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść  niniejszego  wyjaśnienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  przesyła  się  wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na 
stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1: Dotyczy zadania nr 2, poz. 21
"Czy zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja nr 21 (Bupivacaini hydroChloridum Spinał Heavy) zgadza się na
wycenę: Bupivacaini h/chlor. 0,5 % 4 ml spinal heavy amp., której każda ampułka nie jest pakowana 
w jałowe opakowanie pośrednie np. blister ?"
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2 pozycja nr 21 Bupivacaini h/chlor. 0,5 % 4 ml spinal heavy amp.,
której każda ampułka nie jest pakowana w jałowe opakowanie pośrednie np. blister.

Pytanie 2: Dotyczy zadania nr 11, poz. 25, 26.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 11 pozycja 25, 26 worka trzykomorowego do 
żywienia  pozajelitowego,  zawierającego  aminokwasy,  węglowodany,  emulsję  tłuszczową  MCT/LCT, 
elektrolity o zawartości azotu 5,7g, energia całkowita 955 kcal pojemności 1250ml, kalorie niebiałkowe 
795 kcal, do żył obwodowych i centralnych?
Odpowiedź:
Zamawiający skreśla odpowiedź z dn. 12.05.2011r.  na  pytanie 15 (pismo SPZOZ.V.ZP-3520/4/6/2011) 
o treści:
"Zamawiający dopuszcza w poz. 25 i 26 worki żywieniowe trzykomorowe do żywienia pozajelitowego. 
Wykonawca oferując inną pojemność winien obliczyć i wpisać w ofercie przeliczoną ilość (siwz rozdz. III 
pkt 4.)."
Odpowiedź na dzień 16.05.2011r.:
Zamawiający dopuszcza w poz. 25 i 26 worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego, zawierający azot 
5,4g-5,8g,  energia  całkowita  955kcal-1000kcal  i  objętość  1250ml-1440ml  do  podania  obwodowego 
i centralnego.
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