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    Parczew, dnia 27.04.2012r. 

Sekcja Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/9/2012 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków i substancji farmaceutycznych. 
 
 

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 
2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze 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 Nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 2 pozycja 51, 1% Propofol                 
a 20 ml  w ampułkach ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 1% Propofol a 20ml w ampułkach. 
 
Pytanie Nr 2 
Proszę o doprecyzowanie czy należy zaoferować w zadaniu nr 10 pozycja 
1,3,5,8,9,17,18,19,20,22 “bezpieczne opakowania” które nie wymagają dezynfekcji przed 
pierwszym użyciem, posiadają dwa porty samouszczelniające się oraz płaską powierzchnię 
miejsca wkłucia (portu) umożliwiającą łatwą dezynfekcję przy wielokrotnym wkłuciu do portu ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu Nr 10 w pozycjach 1,3,5,8,9,17,18,19,20,22 
opakowań, które nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, posiadają dwa porty 
samouszczelniające się oraz płaską powierzchnię miejsca wkłucia umożliwiającą łatwą 
dezynfekcję przy wielokrotnym wkłuciu do portu. 
 
Pytanie Nr 3 
Biorąc pod uwagę fakt, iż istotnym parametrem użytkowym podczas bezpiecznego 
przygotowania roztworów leków (neuroleptyków, antybiotyków) jest możliwość dodania 
dodatkowej objętości rozpuszczanego leku do opakowania z płynem infuzyjnym, proszę o 
doprecyzowanie czy oferowane opakowanie z płynami infuzyjnymi w zadaniu nr 10 pozycja 
3,19,22 powinno umożliwiać dodanie metodą grawitacyjną dodatkowej objętości 120ml –150ml ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w Zadaniu Nr 10 pozycja 3,19,22 opakowania 
z płynami infuzyjnymi umożliwiającymi dodanie metodą grawitacyjną dodatkowej objętości. 
 
Pytanie Nr 4 
Biorąc pod uwagę fakt, iż istotnym parametrem użytkowym podczas bezpiecznego 
przygotowania roztworów leków (neuroleptyków, antybiotyków) jest możliwość dodania 
dodatkowej objętości rozpuszczanego leku do opakowania z płynem infuzyjnym, proszę o 
doprecyzowanie czy oferowane opakowanie z płynami infuzyjnymi w zadaniu nr 10 pozycja 18 
powinno umożliwiać dodanie metodą grawitacyjną dodatkowej objętości 100 ml – 120 ml ? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w Zadaniu Nr 10 pozycja 18 opakowania z 
płynami infuzyjnymi umożliwiającymi dodanie metodą grawitacyjną dodatkowej objętości. 
 
Pytanie Nr 5 
Czy w zadaniu nr 10 pozycja 1, należy zaoferować preparat 6% HES 130/0,42 zawieszony w 
roztworze zbilansowanym, o osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza, norma 290–300 
mOsm/l ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie Nr 6 
Z uwagi na zalecenia jakie stawia Stowarzyszenie na Rzecz  Leczenia Ciężkich Krwotoków oraz 
Wytyczne Europejskie co do procedur postępowania w masowych krwotokach  pourazowych  i 
okołooperacyjnych, proszę o doprecyzowanie, czy należy zaoferować w zadaniu nr 10 pozycja 
1, koloid który posiada osmolalność zbliżoną do osmolarności osocza, odpowiedni układ  
buforujący oraz w swoim składzie zawiera wapń ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 10 pozycja 1 zaoferowanie koloidu, który posiada 
osmolalność zbliżoną do osmolarności osocza, odpowiedni układ buforujący oraz w swoim 
składzie zawiera wapń. 
 
 
 
 
 
 

Podpisał:  
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