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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 125000 euro na 
dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w 
recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku do niniejszej 
SIWZ.

  
Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2011   Nr ogłoszenia – 2011/S 6-008461  z dnia 11.01.2011r 

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:  

1. Prosimy o wyjaśnienie czy w Grupie XXXI poz. 1 Zamawiający wymaga kompresów włókninowych 5cm x 5cm 

o  min.  gramaturze  40g,  pakowanych  po  min.  3  sztuki, sterylnych,  sterylizowanych  w  parze  wodnej  czy 

sterylizowanych w tlenku etylenu ?

Odpowiedź: Z  amawiający    wymaga kompresów włókninowych 5cm x 5cm o min. gramaturze 40g, pakowanych po min.   
3 sztuki, sterylnych, sterylizowanych w parze wodnej.

2. Czy Zamawiający w Grupie XXXI poz. 2 wymaga setonów 1cm x 2m sterylnych czy niesterylnych?

Odpowiedź: Zamawiający   wymaga setonów 1cm x 2m sterylnych.  
3. Czy Zamawiający w pakiecie IX poz.1 wymaga aby preparat Imipenem+Cilastatinum inj posiadał zarejestrowane 

wskazanie do stosowania m.in. w posocznicy, zapaleniu wsierdzia, zakażeniu kości i stawów?

Odpowiedź:  TAK  Zamawiający  wymaga  aby  preparat  posiadał  zarejestrowane  wskazanie  do  stosowania  m.in.  w 
posocznicy, zapaleniu wsierdzia, zakażeniu kości i stawów.

4. Grupa XXIX poz. 42 – czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na tupfer wykonany z gazy 24-nitkowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
5. Grupa XXIX poz. 42 – czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na tupfer wykonany z gazy 20-nitkowej w 

kształcie kuli pakowane w opakowania 24x10szt ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
6. Grupa  XXIX poz.  51  –  czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  przeźroczystego  opatrunku z  folii 

poliuretanowej w rozmiarze 6x7cm lub 6x8,5cm lub 10x14cm?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  przeźroczysty  opatrunku  z  folii  poliuretanowej  w  rozmiarze  6x8,5cm 
przepuszczający parę wodną i tlen?.

7. Zapisy SIWZ – Czy wartość brutto oferty należy wyliczyć jako iloczyn zamawianej ilości i ceny jednostkowej 

brutto czy też jako wartość netto powiększona o należny podatek VAT ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 25.02.205 w sprawie podatku VAT)?

Odpowiedź:  W  artość brutto oferty należy wyliczyć jako iloczyn zamawianej ilości i ceny jednostkowej brutto.  
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie XXXVI w pozycji 1, 4, 5, 6, 14, 16, 18, 20, 21, 27, 

28, 29, 30, 31, 45, 46, 47,   preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w opakowaniu typu worek z 

dwoma niezależnymi portami? 

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.   
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w  Grupie XXXVI w pozycji 7, 8, 9, 10, 32 preparatu o takim 

samym zastosowaniu klinicznym w butelce  PE? 

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.  
10. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  Grupie  XXXVI  w  pozycji  11  Plasmavolume  HES 
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130/0,42/6:1 w roztworze Ringera z octanem ( z niskim sodem o parametrach:  Na 130mmol/l, Cl 112 mmol/l) w 

opakowaniu typu worek? 

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.  
11. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  Grupie  XXXVI  w  pozycji  22  nowoczesnego  płynu 

wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml w pakowaniu worek Viaflo? 

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.  
12. Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie w  Grupie XXXVI  w pozycji 19  preparat o takim samym 

zastosowaniu klinicznym w butelce plastikowej zakręcanej typu Pour Bottle? 

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.  
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie XXXVI  w pozycji 68 worka trzykomorowego do 

podaży drogą żył obwodowych, zawierającego 7,3 g azotu, 160g glukozy oraz emulsję tłuszczową LCT o nazwie 

handlowej Multimel N4-550E poj. 2000 ml? 

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.  
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie XXXVI  w pozycji  70 worka trzykomorowego do 

podaży drogą żył centralnych, zawierającego 9,2 g azotu, 200g glukozy oraz emulsję tłuszczową LCT o nazwie 

handlowej Multimel N5-800E poj. 2000 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z  Grupie XXXVI  w pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 59, 60, 66, 67, 

68,  70,  72   i  utworzenie osobnego pakietu z ww.  pozycjami  ? Umożliwi  to  przystąpienie  do postępowania 

większej liczbie oferentów i zaproponowanie niższych cen.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
16. Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na zaoferowanie  w  Grupie XXXVI  w pozycji   66,  67 jednego preparatu 

zawierającego  9  witamin  rozpuszczalnych  w  wodzie  i  3  witaminy  rozpuszczalne  w  tłuszczach  Cernevit? 

Zaoferowanie witamin w jednej ampułce będzie dla zamawiającego korzystne cenowo. W przypadku odpowiedzi 

pozytywnej prosimy o podanie ilości preparatu.

Skład Cernevitu:

retynolu palmitynian 3500 j.m.
cholekalcyferol 220 j.m.
DL-α-tokoferol 11,20 j.m.
kwas askorbowy 125 mg
kokarboksylaza czterowodna 3,51 mg
sól sodowa fosforanu ryboflawiny 4,14 mg
pirydoksyny chlorowodorek 4,53 mg
cyjanokobalamina 6 μg
kwas foliowy 414 μg
dekspantenol 17,25 mg
biotyna 69 μg
nikotynamid 46 mg 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

SPROSTOWANIE WYJAŚNIEŃ Z DNIA 19.01.2011r  PYTANIE NR 2.

W wyjaśnieniach jest:

2. Czy Zamawiający wymaga, aby preparat w Grupie IX poz. 1 posiadał zarejestrowane wskazania do stosowania m.in. 
w : posocznicy, zapaleniu wsierdzia, zakażeniu kości i stawów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Powinno być:

2. Czy Zamawiający wymaga, aby preparat w Grupie IX poz. 1 posiadał zarejestrowane wskazania do stosowania m.in. 
w : posocznicy, zapaleniu wsierdzia, zakażeniu kości i stawów?

Odpowiedź:    TAK  Zamawiający  wymaga  aby  preparat  posiadał  zarejestrowane  wskazanie  do  stosowania  m.in.  w   
posocznicy, zapaleniu wsierdzia, zakażeniu kości i stawów.

MODYFIKACJA SIWZ

W związku z popełnionym błędem w opisie przedmiotu zamówienia dla Grupy XXXIX poz.1  Zamawiający poprawia 
omyłkę: 

Grupy XXXIX poz.1 - w SIWZ jest: Cyclotaurolidyna cytrynian 4 %,heparyna fiolki a 10 ml

Grupy XXXIX poz.1 - powinno być: Taurolidyna cytrynian 4 %,heparyna fiolki a 10 ml

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
                Dyrektor SPZOZ w Sokółce

                             Jerzy Kułakowski
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