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Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

Kozienice, 26.04.2016r.
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienie publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę produktów leczniczych i
materiałów opatrunkowych dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 10/PN/ND.ZP/2016

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie
n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 1 poz. 52, 53
Czy w zadaniu Nr 1 poz. 52 i 53 (Budesonidum zawiesina do nebulizacji 0,25 i 0,5 mg/ml; 2ml x 20 szt.)
Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w
ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odp.: Tak, Zamawiajacy wymaga.
Pytanie Nr 2 dotyczy zadania Nr 1 poz. 52, 53
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1 poz. 52 i 53 (Budesonidum zawiesina do nebulizacji 0,25 i 0,5 mg/ml;
2ml x 20 szt.) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach
pochodziły od tego samego producenta ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie Nr 3 dotyczy zadania Nr 1 poz. 229, 230 i 231
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1 poz. 229, 230 i 231 (Metoprololi succinas 95; 23,75 i 47,5 mg tabl. o
przedłużonym uwalnianiu) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń
rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie
przedsionków?
Odp.: Tak, Zamawiajacy wymaga.
Pytanie Nr 4
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1 poz. 54 (Bupivacai hydrochlor.5mg/ml 4ml x 5amp. roztw.
hiperbaryczny do znieczuleń podpajeczynówk.) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe
blistry?
Odp.: Tak, Zamawiajacy wymaga.

Pytanie Nr 5 dotyczy zadania Nr 43 poz. 6
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 43 poz. 6 (EsOmeprazolum 0,04 g x 10 fiol.) wymaga, aby preparat
esomeprazol proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (Esomeprazolum inj.) posiadał
zarejestrowane wskazanie u dzieci młodzieży w wieku od 1 do 18 lat do hamowania wydzielania
żołądkowego, gdy podanie doustne jest niemożliwe, w sytuacjach takich choroba refleksowa przełyku
(GERD) u pacjentów z refleksowym zapaleniem przełyku z nadżerkami i (lub) ciężkimi objawami
refluksu ?
Odp.: Tak, Zamawiajacy wymaga.
Pytanie Nr 6 dotyczy zadania Nr 15 poz. 13
Czy w pakiecie 15 poz.13 dopuszczają Państwo złożenie oferty na produkt równoważny NAN Pro HA
90ml?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 7 dotyczy zadania Nr 15 poz. 15
Czy w pakiecie 15 poz.15 dopuszczają Państwo złożenie oferty na produkt równoważny NAN Pro 1
90ml?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 8 dotyczy zadania Nr 44 poz. 32
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 44 pozycja 32 (31) Woundclot™ opatrunek oparty na nowej
technologii molekularnej siatki hemostatycznej na obfite krwawienia powstały w wyniku nieutleniającej
reakcji chemicznej wykorzystującej celulozę do budowania zaawansowanych grup funkcyjnych
zwiększających powinowactwo krwi do produktu, zapobiega dysocjacji, wpływa na stabilność skrzepu
wspomaga transformację płytek krwi do stanu aktywnego nie wymaga mocnego ucisku chroniąc przed
stenozą i powstaniem tętniaków jak również powoduje utworzenie biologicznego skrzepu ( krwawienie
nie powraca ). Zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego wagi własnej,
utworzona matryca 3D zatrzymuje płytki krwi i koagulanty w środowisku hemodynamicznym tworząc
skrzep biologiczny?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 9 dotyczy zadania Nr 44 poz. 32
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycja 32 (31) z zadania 44 i stworzy osobny pakiet dla
tej pozycji?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 10 dotyczy zadania Nr 44 poz. 33
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 44 pozycji 33 (32) Woundclot™ opatrunek oparty na nowej
technologii molekularnej siatki hemostatycznej na obfite krwawienia powstały w wyniku nieutleniającej
reakcji chemicznej wykorzystującej celulozę do budowania zaawansowanych grup funkcyjnych
zwiększających powinowactwo krwi do produktu, zapobiega dysocjacji, wpływa na stabilność skrzepu
wspomaga transformację płytek krwi do stanu aktywnego nie wymaga mocnego ucisku chroniąc przed
stenozą i powstaniem tętniaków jak również powoduje utworzenie biologicznego skrzepu ( krwawienie
nie powraca ). Zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego wagi własnej,
utworzona matryca 3D zatrzymuje płytki krwi i koagulanty w środowisku hemodynamicznym tworząc
skrzep biologiczny?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 11 dotyczy zadania Nr 44 poz. 33
Czy Zamawiający dopuści opakowanie, które zawiera 20 saszetek (2 opatrunki o rozmiarach 5cm x 5cm)
z przeliczeniem zamawianej ilości czyli 5 opakowań?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 12 dotyczy zadania Nr 44 poz. 33
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 33 (32) z zadania 44 i stworzy osobny pakiet dla
tej pozycji?

Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 13 dotyczy zadania Nr 43 poz. 7
Czy Zamawiający w pakiecie 43 poz. 7 dopuści preparat Sevoflurane Baxter 250 ml, wyposażony w
system wlewowy Dreager Fill tj. adapter wielokrotnego użytku (adapter nakręcany na butelkę, stanowi
szczelny bezpośredni system napełniania parownika, umożliwiający bezpieczne uzupełnianie
parowników), z zawartością wody poniżej 0,03% wraz z bezpłatnym użyczeniem parowników
kompatybilnych z systemem i aparatami do znieczulenia w ilości wymaganej przez Zamawiającego?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 14 dotyczy zadania Nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania Nr 1:
poz. 23,24 Ambroxoli hydrochlor. syrop,
poz. 103 Simeticonum,
poz. 209,210 Levothyroxinum
poz. 243 Nebivololum
poz. 265,266 Pancreatinum
poz. 360 Torasemidum inj
poz. 380 Zofenoprilum
i wyodrębnienie ww. preparatów do odrębnego pakietu w celu uzyskania większej zdecydowanie niższej
ceny?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 15 dotyczy zadania Nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania Nr 2:
poz. 20,21,22 Enalaprilum
i wyodrębnienie ww. preparatów do odrębnego pakietu w celu uzyskania większej zdecydowanie niższej
ceny?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 16 dotyczy zadania Nr 48
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania Nr 48:
poz. 20,21 Metformini
poz. 28,29 Torasemidum tabl
i wyodrębnienie ww. preparatów do odrębnego pakietu w celu uzyskania większej zdecydowanie niższej
ceny?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 17 dotyczy zadania Nr 1 poz. 99 i 204
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu Nr 1 poz. 99 i 204 równoważny preparat probiotyczny będący
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do
stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany pod
względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG (działanie
potwierdzone w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) w stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę,
konfekcjonowanego w opakowaniach x 30 kapsułek – po przeliczeniu ilości kapsułek na odpowiednią
liczbę opakowań?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 18 dotyczy zadania Nr 1 poz. 205
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu Nr 1 poz. 205 równoważny preparat probiotyczny będący
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do
stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany pod względem
klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus (działanie potwierdzone w kilkuset
opublikowanych badaniach klinicznych) i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2 mld
CFU/kapsułkę, tj. stanowiącym odpowiednik preparatu o nazwie własnej wymienionej w SIWZ.
Odp.:Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 19 dotyczy zadania Nr 2 poz. 23, 24, 28, 29, 41
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 2 pozycji 23,24,28,29,41 co pozwoli na
przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej
cenowo oferty?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 20 dotyczy zadania Nr 12 poz. 23, 24
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 12 pozycji 23,24 preparatu Purisole SM
roztwór sorbitolu i mannitolu, przejrzysty szybko eliminowany z organizmu pozwalający na bezpieczne
wykonywanie zabiegów endoskopowych pęcherza moczowego stosowany w tych samych wskazaniach co
Glicyna?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 21 dotyczy zadania Nr 15 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 15 pozycji 1 diety bezresztkowej,
hiperkalorycznej (1,5 kcal/ml), zawartość białka nie mniej niż 5,6g/100 ml; opartej na kazeinie i serwatce,
zawartość DHA+EPA nie mniej niż 50 mg/100 ml, zawartość wielonienasyconych tłuszczów 1,6g/100ml,
% energii z: białka-15%, węglowodanów-50%, tłuszczów-35%; opakowanie typu EasyBag 500ml z
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań na litry?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 22 dotyczy zadania Nr 15 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 15 pozycji 2 diety bezresztkowej,
normokalorycznej (1 kcal/ml), zawartość białka nie mniej niż 3,8g/100ml; zawartość wielonienasyconych
tłuszczów 1,0g/100ml, zawartość DHA+EPA nie mniej niż 30 mg/100 ml; % energii z: białka-15%,
węglowodanów-55%, tłuszczów-30%; opakowanie typu EasyBag 1000 ml?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 23 dotyczy zadania Nr 15 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 15 pozycji 3 diety bogatoresztkowej (z
zawartością błonnika w tym rozpuszczalnego w wodzie); normokalorycznej (1,2 kcal/ml), opartej na
białku kazeinowym i serwatkowym, o zawartości białka nie mniej niż 6g/100ml i osmolarności nie
wyższej niż 345 mOsm/l; % energii z: białka-20%, węglowodanów-47%, tłuszczów-30%; opakowanie
typu EasyBag 1000 ml?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 24 dotyczy zadania Nr 15 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 15 pozycji 4 diety bogatoresztkowej,
normokalorycznej (1 kcal/ml), zawierającej białko kazeinowe i sojowe, zawartość białka nie mniej niż
3,8g/100ml; zawartość wielonienasyconych tłuszczów 1,0g/100ml, zawartość DHA+EPA nie mniej niż 30
mg/100 ml; % energii z: białka-15,%, węglowodanów-52%, tłuszczów-30%; opakowanie typu EasyBag
1000 ml?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 25 dotyczy zadania Nr 15 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 15 pozycji 5 diety hiperkalorycznej 1,5
kcal/ml, bogatobiałkowej 7,5g /100 ml, zawierającej MCT, EPA i DHA 50mg/100 ml, osmolarność 300
mOsm/l; % energii z: białka-20%, węglowodanów-45%, tłuszczów-35%, opakowanie typu EasyBag 1000
ml?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 26 dotyczy zadania Nr 15 poz. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 15 pozycji 6 diety kompletnej pod względem
odżywczym, normalizującej glikemię, normokalorycznej (1kcal/ml), zawierającej błonnik 1,5g/100ml,
białka nie więcej niż 4,65g/100ml i osmolarności nie wyższej niż 345 mOsm/l, % energii z: białka-18,6%,
węglowodanów-37%, tłuszczów-41,4%, opakowanie typu EasyBag 1000ml?

Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 27 dotyczy zadania Nr 15 poz. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 15 pozycji 7 diety kompletnej pod względem
odżywczym, normalizującej glikemię, hiperkalorycznej (1,5 kcal/ml), zawierającej błonnik 2,3g/100ml,
białka 7,5g/100ml i osmolarności 450 mOsm/l, % energii z: białka-20%, węglowodanów-35%,
tłuszczów-42%, opakowanie typu EasyBag 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań na litry?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 28 dotyczy zadania Nr 15 poz. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 15 pozycji 8 diety kompletnej,
wysokobiałkowej, dla krytycznie chorych pacjentów, hiperkalorycznej 1,5 kcal/ml, zawierającej 10,0g/100
ml białka, 1,2g błonnika/100 ml oraz argininę; % energii z: białka-27%, węglowodanów-31%, tłuszczów40%; osmolarności nie wyższej niż 340 mOsm/l; opakowanie typu EasyBag 500ml?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 29 dotyczy zadania Nr 15 poz. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 15 pozycji 9 diety wspomagającej leczenie
ran, bezresztkowej, normokalorycznej (1 kcal/ml), opartej na białku mleka, zawierającej argininę,
karotenoidy, witaminy C i E, cynk; całkowita zawartość białka 5,5g/100ml; osmolarność nie niższa niż
270mOsm/l; % energii z: białka-22%, węglowodanów-48%, tłuszczów-30%; opakowanie typu EasyBag
500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań na litry?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 30 dotyczy zadania Nr 15 poz. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 15 pozycji 10 zestawu do podawania diet
dojelitowych w opakowaniach typu Pack i EasyBag metodą grawitacyjną o długości 180 cm z komorą
kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników
typu EN- lock?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 31 dotyczy zadania Nr 15 poz. 11, 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 15 pozycji 11 oraz 12 zestawu do podawania
diet dojelitowych w opakowaniach typu Pack i EasyBag przez pompę Amika o długości 200 cm z komorą
kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu EN- lock, przy
użyczeniu na czas trwania umowy przetargowej wymaganej ilości pomp do żywienia dojelitowego Amika.
Zwracamy się jednocześnie z prośba o określenie wymaganej ilości pomp.
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 32 dotyczy zadania Nr 15 poz. 13 – 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 15 pozycji 13-17, co pozwoli na przystąpienie
do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie pozwoli zwiększyć
konkurencyjność ofert oraz uzyskać niższą cenowo ofertę?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 33 dotyczy zadania Nr 18 poz. 2, 3, 6 – 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 18 pozycji 2,3,6-9 co pozwoli na przystąpienie
do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo
oferty?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 34 dotyczy zadania Nr 24 poz. 2
Z uwagi na podany bardzo szeroki zakres dopuszczalnych paramentów w zawartości worków
trzykomorowych zwracamy się z prośba o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia poprzez zawężenie
wymaganych parametrów w worku, tj. dokonanie modyfikacji opisu na następujący: Worek trzykomorowy
do żywienia drogą żyły obwodowej obj. 1400-1500 ml zwartość azotu 5 – 6 g o ilości kcal niebiałkowych

780-900 kcal. Modyfikacja ta pozwoli zachować porównywalność ofert ze względu na to, iż Wykonawcy
są zobligowani zaoferować w tej pozycji worki trzykomorowe o zbliżonym składzie.
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 35 dotyczy zadania Nr 41 poz. 1- 3
Czy w celu zwiększenie konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 41
pozycji 1 – 3 produktu leczniczego Ciprofloxacin w postaci wodorosiarczanu?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 36 dotyczy zadania Nr 1 poz. 310
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zadaniu Nr 1 poz. 310 preparatu o nazwie
handlowej Floractin Enteric box (10 blistrów x 15 kapsułek - z przeliczeniem na takiej wielkości
opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 37 dotyczy zadania Nr 1 poz. 204, 205
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zadaniu Nr 1 poz. 204 oraz 205 preparatu o nazwie
handlowej Floractin x 20 kapsułek producenta Novascon Pharmaceuticals?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 38 dotyczy zadania Nr 1 poz. 201
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zadaniu Nr 1 poz. 201 preparatu o nazwie
handlowej Floractin krople 5 ml producenta Novascon Pharmaceuticals?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 39 dotyczy zadania Nr 9
Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 dopuści lek Cefazolin-MIP 2g z jednoczesnym przeliczeniem ilości?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 40 dotyczy zadania Nr 1 poz. 310
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu Nr 1 poz. 310 równoważny preparat będący dietetycznym środkiem
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającym identyczną dawkę drożdżaków
Saccharomyces boulardii w kapsułce (250mg), o identycznej postaci, równoważnym pod względem
wskazań do stosowania?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 41 dotyczy zadania Nr 44 poz. 18
Czy Zamawiający – mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt
(zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie Nr 42 dotyczy zadania Nr 44 poz. 18
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i
zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie Nr 43 dotyczy zadania Nr 1 poz. 139
Czy Zamawiający wymaga aby w pak 1 poz 139 Fortrans był preparat Makrogol 74 g (PEG 4 litry Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii
Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa
jest korzystna dla zamawiającego?
Odp.:Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie Nr 44 dotyczy zadania Nr1 poz. 139
Czy Zamawiający wymaga aby w pak 1 poz 139 Fortrans był preparat Makrogol (74 g x 4 sasz.- Fortrans)
o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odp.:Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie Nr 45 dotyczy zadania Nr 1 poz. 340, 341
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych
(wraz z dostarczeniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego)
charakteryzujących się parametrami opisanymi poniżej:
– funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania;
– automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem
odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnianiu paska na wyświetlaczu
glukometru;
– enzym dehydrogenaza glukozy GDA-FAD dający poprawne wyniki niezaleznie od stężenia tlenu;
– kapilara samozasysająca krew – wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;
– czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s;
– dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska
nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi
włośniczkowej z opuszek palców, a także krwi żylnej i tętniczj;
– paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach;
– możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy od otwarcia
(opakowanie zawiera 2 fiolki x 25 pasków);
– zakres hematokrytu 20 – 60 % i zakres wyników liczbowych pomiaru 10 – 900 mg/dl przy
dokładności wyników zgodnych z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami
Polskiego Toarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie.
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 46 dotyczy zadania Nr 49 poz. 1 – 3
Czy Zamawiajacy dopuąci w poz. 1 – 3 kompresy gazowe jałowe 17 nitek 8 wartsw?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 47 dotyczy zadania Nr 49 poz. 1 – 3
Czy Zamawiajacy wymaga kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 48 dotyczy zadania Nr 32 poz. 1 – 3
Czy Zamawiający dopuści w po.z 1 – 3 kompresy gazowe niejałowe 17 nitek, 8 warstw?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 49 dotyczy zadania Nr 32
Czy Zamawiający wymaga w zadaniu Nr 32 kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odp.: W zadaniu Nr 32 Zamawiający wymaga kompresów niejałowych.
Pytanie Nr 50 dotyczy zadania Nr 32
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 1 – 3?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 51 dotyczy zadania Nr 26
Czy Zamawiający wymaga gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 52 dotyczy zadania Nr 25 poz. 3 – 4
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 – 4 gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 53 dotyczy zadania Nr 8 poz. 14
Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje do osobnego pakietu?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 54 dotyczy zadania Nr 8 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul w rozmiarze 6x8cm?
Odp.:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie Nr 55 dotyczy zadania Nr 8 poz. 14
Czy Zamawiający odstąpi od posiadania potwierdzenia bariery folii dla wirusów przez niezależne
laboratorium?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 56 dotyczy zadania Nr 45 poz. 4 – 7
Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje do osobnego pakietu?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 57 dotyczy zadania Nr 45 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 58 dotyczy zadania Nr 45 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu
asortymentowo-cenowym.
Odp.:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie Nr 59 dotyczy zadania Nr 45 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x15cm?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 60 dotyczy zadania Nr 45 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu
asortymentowo-cenowym?
Odp.:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie Nr 61 dotyczy zadania Nr 45 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x25cm?
Odp.: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie Nr 62 dotyczy zadania Nr 45 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu
asortymentowo-cenowym?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 63 dotyczy zadania Nr 45 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze10x30cm?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 64 dotyczy zadania Nr 45 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu
asortymentowo-cenowym?
Odp.:Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie Nr 65 dotyczy zadania Nr 31 poz. 1, 2
Czy Zamawiający dopuści serwety z nitką RTG i tasiemką? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 66 dotyczy zadania Nr 48 poz. 1
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania Nr 48 poz. 1 – Acidum tranexamicum – do
oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty większej liczbie wykonawców?

Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 67 dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 3 i § 2 ust. 4
Czy Zamawiający w par. 2.3 oraz 2.4 usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej?
Odp.:Tak, Zamawiajacy wyraża zgodę.
Pytanie Nr 68 dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 6 i § 4 ust. 2
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.6 zdanie ostatnie oraz par. 4.2 (o identycznej treści)?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 69 dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 8
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.8?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 70 dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 5
Czy Zamawiający wydłuży termin załatwienia reklamacji określony w par. 5.5 do 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji?
Odp.: Tak, Zamawiajacy wyraża zgodę.
Pytanie Nr 71 dotyczy zadania Nr 25 poz. 3 – 4
Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 72 dotyczy zadania Nr 29 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’5kg z przeliczeniem, zamawianej ilości?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 73 dotyczy zadania Nr 30 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową o składzie 50% wiskozy i 50% bawełny?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 74 dotyczy zadania Nr 31 poz. 1 – 2
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’20sztuk z przeliczeniem zamawianej
ilości?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 75 dotyczy zadania Nr 37 poz. 5 – 7
Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje do osobnego pakietu?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 76 dotyczy zadania Nr 38 poz. 1 – 3
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut, nawinięte na plastikowy trzpień
typu krzyżak o czasie moczenia opaski 8-10sekund?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 77
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostaw w trybie pilnym do 24 godzin?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 78 dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt 1)
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy słowa „5% wynagrodzenia
umownego” zostały zastąpione słowami „5% niezrealizowanej wartości umowy brutto”?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 79 dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt 2)
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione

słowami „zwłoki”?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 80 dotyczy zadania Nr 25 poz. 1, 4
Czy Zamawiający miał na myśli gazę w rozmiarze ½ m2 czyli 0,5m x 1m?
Odp.: Tak.
Pytanie Nr 81 dotyczy zadania Nr 27 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej tkanej z zapinką o wymiarach 5m x
8cm?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 82 dotyczy zadania Nr 31 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej niesterylnej wykonanej z gazy 20
nitkowej 45 cm x 45 cm z wszytym w brzeg serwety elementem kontrastującym w postaci (pvc chipa) i
tasiemką?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 83 dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 4 poprzez wprowadzenie
następującego zapisu: „Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego
Wykonawcy”?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 84 dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1:
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne.
1) w wysokości 5% niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za daną część dostawy nie dostarczonego w
terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10%
wynagrodzenia umownego brutto za daną część dostawy nie dostarczonej w terminie
3) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za daną część dostawy za dostarczenie
niezgodnego przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto
niezgodnej części dostawy, chyba że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do
wymiany przedmiotu umowy w ciągu 3 dni.
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 85 dotyczy zadania Nr 45 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 x 12 pakowany po 50 sztuk?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 86 dotyczy zadania Nr 45 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15 x 20 pakowany po 10 sztuk?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 87 dotyczy zadania Nr 45 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 x 25 pakowany po 20 sztuk?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 88 dotyczy zadania Nr 45 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20 x 30 pakowany po 10 sztuk?

Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 89 dotycz zadania Nr 1 poz. 339, 340
Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje do osobnego pakietu?
Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 90 dotyczy zadania Nr 1 poz. 340
Czy Zamawiający dopuści test paskowy, który posiada mozliwość dodania próbki krwi jeśli pierwsza była
niewystarczająca w ciągu 10 sekund?
Odp.:Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 91 dotycz zadania Nr 1 poz. 339, 340
Prosimy o potwierdzenie, że dostawy w trybie pilnym (na tzw. RATUNEK) w tym dniu – w ciągu 12
godzin od przyjęcia zamówienia nie dotyczą pasków do glukometrów (Zadanie 1 poz. 339 i 340),
ponieważ paski testowe nie są produktami dostarczanymi na ratunek.
Odp.: Tak, dostawy w trybie pilnym nie dotyczą pasków do glukometrów.
Pytanie Nr 92 dotyczy zadania Nr 15 poz. 3
Czy zamawiający w pozycji 3, pakiet 15 dopuści dietę NUTRISON 1000 COMPLETE MULTI FIBRE:
dieta bogatoresztkowa (z zawartością błonnika 6 rodzajów w tym rozpuszczalnego w wodzie);
normokaloryczna (1 kcal/ml); zawartość białka 5,5g/100ml, o osmolarności 325 mOsm/l, w opakowaniu
typu Pack 1000 ml ?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 93 dotyczy zadania Nr 15 poz. 5
Czy zamawiający dopuści w pozycji 5, pakiet 15 dietę NUTRISON PROTEIN PLUS: dieta
hiperkaloryczna 1,25 kcal/ml, bogatobiałkowa 6,3 g /100 ml zawiera mieszankę białek, zawierająca
argininę 323 mg/100 ml, EPA i DHA 50,8 mg/100 ml i 6 rodzajów karotenoidów , o osmolarności 275
mOsm/l. % energii z: białka-20%, węglowodanów-45%, tłuszczów-35% w opakowaniu typu Pack 1000
ml?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji
istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę
produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy:
10/PN/ND.ZP/2016
ZATWIERDZAM:
mgr Jarosław Pawlik
Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach
(podpis i pieczęć na oryginale)

