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ffiH
Dot. przetargu nieograniczonego na dostawe lek6w i ohm6w infizvjnrrh w rdbiu m akiety.

W mriezf<u z otrzymaniem od Wytonawcow wnfuxk6w o rryjstudcdc trcici SIWZ f-vlll4igq .

odpowiada:

Pyt. 1 Cry Tamawiaj4cy wyrazi zgodE na zaoferowanie w pakbcie 3 w pclcji l-13 op&rd f,tr?
Opakowanie KabiPac to butelka wolnostoj*q posiadajqpa dca odddch bti poliiry*, z
oznakowanlm -^mkniwiem w celu eliminacji pmy&i w tra&cb uiytbryai WiCmt try do
prz'll4czenia zestawu do infuzji, miejszy do dodmia l&L a6wu prad fofutf jrt i r tr&h
inftzji. Jalowe korki nie wymagaje deamHscji Vrzd picrssz5rn uiyric!tr, o zrd{nr bcdy
uzytkowania w stosunhr do innych opakocn6- Po usmlpiu Estrru do ieii b lilypo&tbkb
korki samouszczslniaiqsiE i nie na niebezpi{rzefsfia w}ciclu ptJ,nl, o dfrc #lcq*tdn
ska2enia otoczeni4jeSli w opakowzniu by{ l€& toksytztry i qrhayslil tltqrf crlrtr W,
personel.
DziEki zastosowaniu polietyle,nr klssy medtrej i ph*iru hdrbti b*b rtqffi
siE w trakcie inftzji bez potzr*y aodadroutego nryowit*rah. Opfuri ie ffi I *je e
dodawanl'mi do PtP6w lekami

Odp.: Z,amawiajqcy podtr4muje zaprsy w SIWZ
Pyt.z Cry Tannawiajqcy w5razi zgodg na zaoferowanie w petirrb 3 p@l4ie tf ptfn Caqlfn -

rozFn6r zmodyfikowanej inlatyny 3Yow opakow'eiu wrck 5fihl?
Odp.: Tamawiajacy podtrz5muje zryrsy w SIWZ
Pyt.3 Dotyczy $ 2 ustp 2 umouy. Wnosimy o zmodSdho*anb i wytd:*l ryfr! r qft* E*

dostawy,,ClTo" talg byt€rninten liczmybf zpdnb zrr;l ltl kr iqd-, I ffidoctt.
Ufiz''manie w mocy t€rminu dmawy na pozirmh 6 gpdzi! utrntc., b ?rdiri'rA *im;d
publiczne ogloszenie o zam6wieniu tylko do poAniomw Ed1ptch IdGe& r*ffri *nrry
Tamawiaj4cego. Takie dzialanie mo2e byc uzre a sW z E ffi
prznmacz.eniem prawa i z zasdami urcpOtzlpia ryonczaeo" .Iofuca* 1ntiy o r1ft*,
terminu dostaw zua&lych na 2 dni robocze.

Odp.: Tamauiajqcy podtr4muj e zapisy w proje&cb turxrury-
Pyt.4 7;amawiajgcywprojekcieumowyw $ 2 wpmkcie 2 m&azel ieralizaid;iircboftFd,

siq bE{zie w ci4gu 6 h od mome,ntr otrz5mmia zawiadmktb.
Czy 7:amawiajqcy w przlpadku pakietu VIII zrezlgqie z dffir arcb?

Odp.: Z,amawiaj4cy wyniazgodE na powytsz{ rnianQ w zahreEb F*it8 Vm
Pyt. 5 Czy 7-amawiajqcy - majqg na wzgl$zie @ieczefctno pocte- *)u;l, *yo*nmf Foffi

(zawieraj4cy antybiotyk) posiadd rejestracjeja&o pro&lt twnrcV 0*F
Odp.: TamawiajAcy wlmaga zaoferowania proftltu zar€tcsfiowegp j& troffi ua*y
Pyt.6 Czy Zamawiajgcy w).maga, aby oferowmy produh po&tdd adcnrcre rfu* I hrr* i

zapobieganiu zakaZrch ko&;i oraz tkmek nld*icnf
Uzasadnienie: W praktyce oddzial6w chirqgicznych szpir& g$tr fotp; z fn'rnin
stosowana wyl4cznie w dw wskazaniacb- J€teli og$hb do#qlrc !f ponfty hcr*ru eoifdfp
rejestracjE we wskazaniach, w kt6ry,ch nqh zlrsri; ttzttlc, lfu|ttpm-f iI r- r b
produkty lwzniczn lub wyroby medyczne, tt6r€ nie poeindqh rqc$rdi r dryr ufu*. Ihh*
tego rodzaju nale2y identytrkowac z eksper5peoHn ncznfzym r rwi* llfnt o iloffi
lelr,arzailelcavadentysty z5.12.1996roh4 vszrrnier'g''rri wl)a t srs zfrll Elt7TTpm.l6lf

Odp.: Zamawiajecy wlmaga zaoferowania pro&ilfi pq*aarjtgo adanore rfuia ; hce* i
zapobieganiu zakarsh ko6ci oraz tkanek nid*ich-

Pyt. 7 Cry w trosce o uzyskanie najkoraremiejszlrch qrarune6w zbu Zrurffiy qrd rIedQ
na zaoferowanie w pakiecie l, pozycja 2 i 3 p'repraor Mnrnitof o q2rninl5D6 r qr&twSa tyeu

worek Viaflo o pojemnoSci odpowiednio l00ml i2}fimlrponiewa2
. Mannitol 15% posiada w Polsce dokladnie t4 ctmtrcjcsfitrjq i dautb*ull

co Mannitolz0%



. Roztwory memitolu I 5olo se korzfshiejsze (w o&fuxirniu do rh6ciro5d ftftodcoiz5rtr) od
ro*vor6w 20Yo, gdya nie krysalizujq podczas prechrrtroel
w temperaturze pokojowej

. Manintol 15% zaieksza bezpieczeistvo pacjem6q pcie*rt "nni€jg. 4ultb k ,$tzrcjd,
pozwala oa stosowanie Mannitolu w kdej chn'ili, bcz bni@6ci wcinbiato
zmaiejsza koszty zwiq4rc z pdgnmnnirn,2W/oMamiblu

o Mannitol 15% w worh Viaflo, to liqisze opalo*aic" cztli miic loeayuyfzii
o Mannitol l5olo w worhr Viaflo to bmk aad<a *lrmia qo&mafff
Powybza nodyfikacja umoiliwi przysqfenie ao poctqtoruia si*cj liid* o&rrdlr, co pnli
Zamawiajqpemu m uzyslonie korzystniejszej oftrty mwj.
W przJpadh pozftycmej o@widzi trosiny o w:&blcab n/v fcySi O oe*&lo lta

O@.: Zanawiajqcy podtrzJmqie zapisy w SIltZ.
Pyt.8 Czy w tosc€ o najkor4rh&iszych vlautrw & Zoltirftl1l ryri 13odq r

zaoferovanie w pakiecie 2 pozycja 3J i 5 prcpcmr w opokomiE ttF b* prtG?
Powyxza modyfikacja umozliwi pu5mqri€nie 0o poslq o*uil siCqEd liidi: o&adt, co punli
Zamawiajqgemu na uz,ysfanie torqm;ejocj ofuty cowj.

Odp.: Zanawiajqgy podtrzynuje zryisy w SIWZ
PyL9 Czy w trosce o ndkorzysnbjszf'ch erdy "&ry Zllii*l qrd rldG r

wy<lzielenie z pakietu 2,Wzycti 12,8 rlo oddzlchcgo Ffi.A?
Powyzsza nodyfikacja umoi:liwi przlstpknie Oo po*gpcrb rif-i Hi ofalr, co pnl
7-rmewiaiQc€mu tra uzysl(anie krzJ/strbjsj oftrty cmj.

Odp.: Zanawiajqpy podttzymuje zapisy w SIf,IZ
grl l0 Czy w trosce o uzyskanie rajkolzystnbjsz:rcn romres zlry arlfy qU fefq

na zaoferonranie w pakiecic 3, pzyciar, 14; 6.9; ll o *L rrta --
Hiniczq,m w viorkach Viaflo z dmna tezakZrymi ecuf, p*re
. zastosowade op.lowa:A tfpu xrom& Viaflo DtE w roy r9d qlyrf rdi.*ltr

abln6, miazanyfi z linit nlrc4mioxd5 pmind r ccb q{tii q&* * r1lqr
odpowietrzaria czyli wyclininowua jc* arcet rdtd. p-!Fr6r tca*16 & qfu
pacj€rrta

o rcdukcja zakaif/h ffi |'€zpo&a&i rply'r nr tcryioc*tn 1#r. ld c
miejszenie koazt6q dwnicZ tychtzwirymyrhzc|gtorh:airEff -frrt*jr

. wolki Viaflo pakowanc sq w dodat&oer zy4'E q|&r-c, #F c- f &&D
cbronione przed 'r|€chenis",rf||i usdodzcoioi i tftlOgiqbt'if

o koszty utylizacji opr6zdoq/ch xro*6w s{ Dstt o 50ri litrc, ii Uy rfAdi
butelek

o skladowanie po&lrriw w opakoraiu tyF rorck -nL ,G* -*-
maga4nowej, poniewa2 aka forna opokowoia zrrfrie ,v:ridrfr!

Powybza nodyfikacjaumo2twi pr4mqr*nb 0o poqnlir;Fai Haofrir.
co pozuioli Zanawiajqp€mr oa uzysloah torzfnicjq' *ty cor€.

Odp.: Zanawiajqpy podtrrynuje zapisy w SIWZ
PyL 11 Czy w trosoe o uzyslonie najkoraOaiejszycl saurew zq[ Z'ii*lqary*

na zaoferowanie w pakiecic 3, pozycja f2 prqcu E1tobg$*di - hYfu EES
13010,4216:l w roztvrorze Ringera z ocM w oprbrui! typ rutt!
Powyisza nodyfikacja uroi:liwi prz5ntqitab ao poaqmd riFi Ha oCdq o pI
7.rm'wiajecenu m uzystaale lcq.Anonejej oftrty oni.

Odp.: Zamawiaj4cy podtrz5nnuje zryisy w SIWZ
PyL 12 Czy w hosce o uzystanle mjkorz5duiejvph vrufir 4 Z-;i*l rFi r!a* -

wydzielenie z pakiear 3, pozycji 5;13; t4 do oaUcnry etcol
Poqzsza nodyfikacja unoZliwi przSrstpi:nic ao poqps*r ritsd Hit olcdr. o 1rrtl
7"nan'iai{c€mu na uzyst<anie forz:istnlejsj oftrty owj.

Odp.: Zanawiaj4cy podtr4muje 4isy w SIWZ
PyL 13 Czy w trosce o uastanie najkorz5rstn&iszych rau& 4 Z-i*l rpi rfdt r

zaoferovnnie w pakiecie t,pzyja l0 ruoqo plym rido*ho|lilGlD Ifrrrb=
w opakowaniu worck Viaflo o pqiemm6ci Sfi)ml?
Plasnalyte jest izotonicz4rm pitnem *aoOAoonos:m o fzjolqizyr &L i fqilbfbfr
Ph oraz fizjologicaqi oemobmodci Peiada podn6jry ff ffiory (ctfi-l co
za@rwza pnd ryzylfusysotan;a traslcy spowdorui dGdob;ii.r
Nie zawiera jon6w vrapnia, co zwiqlcza korydl,biho66 z kmi i LtoL
Plasmal-ytc ma sklad najbudziej zbUiory do ococza-
Powyisza modyfikac1'a umoi,liwi przyspicab ao pocqnrUe ri&j tiid* ofr:dr, o pcnli

Zamawiajqpemu na uzyskads kor4stniejsaj ofttty orsj.
Odp., Zar€wiE'jqcy dryrsflca moiliumdd zaofem*znb Fopmvc8o Ftp-i-



\

Pyt. 14 Dotyczy Pakietu nr )(II
Cry TamawiajEcy w pakiwie numer )ilI pozycji nr I vyrazi zgdE na zapropomwanie prpduknt
r6wnowaznego, g4bki kolagenowej gdzie lcm. gebki o gnrbosci 0,5 cm zawrera Z,Elrn.g kolagenu ze
Sciqgien konskich, wanej siarczanem gen&lmycyny l92mg (co o@owiada 105,G137 28 ry
gentamycyny) o wlmiarach 12x8x0,5 cmzarejestrowanej podnazlrahandlounlGentaFleece?
Opisany przez Tamawiajqcego przedmiot zam6wienia dopuszcza mo2liwo6d zloitait oferty tylko
przez jednego producenta, co powoduje, fu zapisem tym T:rm wiajagy d5rskr5pinr$e ime pmftery
dopuszczone do obrotg spehiajqce te same cele legzrriczs. Tan utlurfi1cy me prrawo oeisad pr*amiot
zam6wienia, zgodnie ze qpecyfik4 swoich potrzeb, jednalte w pnzeAniolowlrm post{poraniu
Swiadczenie zdrowotne na g4bce kolagenowej z zawartoSci4 gentaqrcpy osiagnie terr sam r€ailtat
przy zastosowaniu jednego cry te2 dnrgiego konkurencyjnego wyrobu'
Wniosek nasz podyttowany jest faktem, rt ntcrym istotnlm nie jest u-asa.lniorne z:rryinnie pEH,
Zamawiaj4cego, wprowadzenia do obrotu tego przedmiohr zam6wienia tylko Wnffi,jego rejestracjq
jako ,,produkt lecniczt''. To podmiot odpowiedzialny za ury'ronradzenie do obroer d€cJtrrjc o
charakterze rejestracji, kt6ra to decpja pody&towana jest szsegiem czymnow. W t''m sJpods
stanowi to zlozonoSi produktu Wplzoz jego cechy wyrobu medFznryp i ilado*c ib6ci Fo&ttn
lecrni czego (ant5fo iotyk).
Istotq produktu stanowi jego wskazanie, ofttz dopuszczenie do obroat. Przy czym fu, sz b
pozostaje jego uprowa&enie jako produktu leoniczngo czy te| crymh m€dIrcznry. Poacfswhnk
zapisu w stanie pierwotnlm w sposob n "ecy narusza generalna zssade ucucinrd ffiencji-
Postawiony qm6g dla rejestracji jako ,Brodukt lwaliczf jesc bez nrry.rfu na ufula dtrr
zastosowania G4bki z Gentamycp4. Natomiast w pffii sposr6b ograoicza utr-l wjtrobow im5,ch
producent6w, kt6re maj4to samo zastosowanie dla osiqgnipia tego Wgo cclu *mcgp.

Odp.: 7-amawiaj4cy podt4muje zapisy w SIWZ.
Zamawiajecy wlmaga zaoferowania prodrltu lecznicago pc*dqftp€o a*ttrorrnc *fudc r
leczeniu i zapobieg*iu,zkaigitko6ci oraz tkanek ni*kich-

Pyt. 15 Dotycnl Pakietu nr )ilI
Projekt umowy
Czy Tamauiajacy w/razi zgode na uydtuirnie t€rmim realieji do6tsn'w trytlb pihyn do 12 gofrn-f
W przypadku braku zgcdy na powy2sze prosimy o o&nqit€ni€, lr6nc proelcy obj€E liniq#uytn
postglowaniem bqda podlegaty zam6wieniom w tr5tbie pihym?

Odp.: Z,amawiaj4cy rezygnuje z dostaw CITO w zakresie Paki(fi )fi (au w zrlrGsiG n*irm \ntr -

odpowied:i na pyt4).

Jednoczesnie, zgodnie z art 38 ust 4 ustawy Prawo zan6wid F$licutrJfch, Zmryid1py zdcdr SfnfZ rgofi*
z odpowiedziami na pytania Wykonawcow.
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