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Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 
55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53 - 55 

tel. 071 312 09 20, 312 14 98 
 

Trzebnica, 06.11.2014 r. 

 

Nr postępowania: ZP/8/2014 

 

Odpowiedzi 2/ Modyfikacja  
 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę leków, zgodnie 

z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013, poz.907 

z późn. zm.), odpowiada na pytania Wykonawców, które brzmią: 

 

1. Czy Zamawiający w pakiecie 39 pozycja 2 wymaga preparatu kompatybilnego z parownikami  

z systemem wlewowym „Drager Fill” dostosowanym do parowników typu TEC-7 i  Vapor 2000 

producenta Ohmed i Drager, które są obecnie używane przez Szpital? 

Odpowiedź: Tak 

 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 30 pozycja 10  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? 

Odpowiedź: Tak zamawiający wyraża zgodę 

 

3.Czy Zamawiający w Pakiecie 52A pozycja 4 miał na myśli mieszaninę emulsji tłuszczowej 

zawierającej olej sojowy, olej kokosowy, olej z oliwek, olej rybi  

20% 100 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w pakiecie nr 52A, poz. 4 – w 

kolumnie „dawka”. 

Było: 10% 100ml 

Powinno być: 20% 100 ml 

W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz 

asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 52A. 

 

4. Ponieważ treść §5 ust.4 projektu umowy, dotycząca zrzeczenia się prawa do naliczania odsetek w 

pełnej wysokości za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, jest sprzeczna z ustawą z dnia 8 

marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a co za tym idzie jest nieważna w 

rozumieniu art. 58 k.c. jako sprzeczna z prawem, prosimy o zmianę przedmiotowego zapisu. W związku 

z powyższym wnosimy o zmianę treści wzoru umowy w zakresie §5 ust.4 poprzez nadanie mu 

brzmienia: „4. W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek w 

pełnej wysokości wynikającej z przepisów art. 56 ordynacji podatkowej.”  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

 

 

 



2 

 

5. Do §9 ust.1 pkt a) projektu umowy.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w 

terminie zamówionej partii towaru poprzez zapis o karze w wysokości 0,5% dziennie liczonej od 

wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

6. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 

możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą 

startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez 

konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §10 ust.2 ppkt d) projektu umowy)?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

7.Czy zamawiający dopuszcza produkt Citra-Lock™ w stężeniu 4% w postaci ampułki z systemem Luer 

Slip, Luer Lock i/lub ampułko-strzykawki jako skuteczną i efektywnie kosztową alternatywę dla 

produktów przeciwzakrzepowych, przeciwbakteryjnych stosowanych w celu ochrony pacjentów z 

dostępem naczyniowym jak cewniki, porty co wpływa na zachowanie kompletnej aseptyki. 

Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie dopuszcza 

 

8. Czy w pakiecie 31.poz.3 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę mleka następnego zawierającego 

błonnik pokarmowy i bakterie probiotyczne? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 

9.Czy w pakiecie 31.poz.6 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę mleka początkowego zawierającego 

błonnik pokarmowy o bakterie probiotyczne? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 

10.Czy w pakiecie 31.poz.10 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę mleka początkowego 

zawierającego błonnik pokarmowy o bakterie probiotyczne? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 

11.Czy w pakiecie 31.poz.12 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę mleka następnego NAN Pro 3 

zawierającego białko OPTI PRO? Mleko z kleikiem ryżowym nie jest dostępne w ofercie producenta. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 

12.Czy w pakiecie 31.poz.13 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę mleka następnego Junior z 

dodatkiem smakowym np. wanilia? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 

13.Czy w pakiecie 31. poz.21 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę mleka początkowego 

zawierającego LCPUFA, nukleotydy, białko OPTI PRO? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 

14.Zadanie nr 43, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści żele do znieczuleń w ampułkostrzykawce o pojemności 5ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 

15.Zadanie nr 43, pozycja 1 

Czy w związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, Zamawiający mając na uwadze 

bezpieczeństwo pacjenta oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę nie oczekuje ww.badań 
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16.Proszę o podanie ilości zamówienia dla pakietu nr 6.poz 1 i 2? 

Odpowiedź: Zamawiający podaje ilości : 

Poz.nr 1 - 1360, 

Poz.nr 2  - 1930 

W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz 

asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 6. 

 

 

17. Czy w pakiecie 16A: 

- w pozycji 10 – „PHENOXYMETHYLPENICILLINUM tab. 1000j.m” – Zamawiający miał na 

myśli PHENOXYMETHYLPENICILLINUM tab. 1000 000 j. m? 

- w pozycji 11 – „PHENOXYMETHYLPENICILLINUM tab. 1500j.m” – Zamawiający miał na 

myśli PHENOXYMETHYLPENICILLINUM tab. 1500 000 j. m? 

- w pozycji 12 – „PHENOXYMETHYLPENICILLINUM tab. 0,75Mj.m/5ml” – Zamawiający 

miał na myśli PHENOXYMETHYLPENICILLINUM tab. 750 000 j. m? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w pakiecie nr 16A, poz. 10-12 – w 

kolumnie „dawka”. 

W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz 

asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 16A. 

 

 

18. Dotyczy pak. 17, poz. 2. „Atracurium 25mg/5ml” - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał 

na myśli dawkę Atracurium 25mg/2,5ml? Informujemy, iż podana przez Zamawiającego dawka dla 

tego preparatu nie występuje. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w pakiecie nr 17, poz. 2 – w 

kolumnie „dawka”. 

Było: 25mg/5ml 

Powinno być: 25mg/2,5ml 

W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz 

asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 17. 

 

 

19. Czy w pakiecie 29 w poz.15 można wycenić benzynę 100ml, ponieważ producent zakończył 

produkcję benzyny 85g. Jeżeli tak to proszę o podanie ilości opakowań. 

Odpowiedź:Tak , ilośc pozostaje bez zmian 

 

20. Dotyczy Pakietu 29 poz.18 – Czy można wycenić Pyoctanin(Methylviollett)? 

Odpowiedź:Tak 

 

21. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest 

tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić 

należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać 

go wcale? 

Np:  

Pakiet 36 poz.14 - KETOCONAZOLUM (wstrzymanie w obrocie), 

Pakiet 38 poz.24 – TETRAZEPAMUM (wstrzymanie w obrocie), 

Pakiet 38 poz.30 – FENOTEROLUM (wycofany z obrotu, wszystkie serie) 

Pakiet 39 poz.1 – KETAMINUM (wstrzymanie obrotu do 2016 roku) 

Pakiet 39 poz.8 – ALFENTANYL (preparat nie jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski).  

Pakiet 39 poz.66 – THIETHYLPERAZINUM – TORECAN  (wstrzymanie obrotu do 2014 roku) 
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Pakiet 45 poz. 93 - RANITIDINUM P  0,05 G ( wstrzymanie produkcji i dystrybucji) 

Pakiet 68 poz. 34 – DESMOPRESSIM ACETATE aer 10 mcg/daw, 5 ml (wygaśnięcie decyzji 

dopuszczającej) 

Pakiet 68 poz. 47 – THIAMINE HYDROCHLORIDE amp 10mg/ml – (koniec produkcji) 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ww. pozycje. Zamawiający załącza do niniejszych 

odpowiedzi zmodyfikowane formularze asortymentowo-cenowe dla pakietów nr36,38,39,45,68 
 

22. Dotyczy Pakietu 39 poz.22 – Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ w 

ww. pozycji chce żeby wycenić Doxepine hydrochloride kap. 10 mg, tak jak w poz. 21, czy może  

nastąpiła pomyłka i wolą Zamawiającego była wycena Doxepine hydrochloride kap. 25 mg? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w pakiecie nr 39, poz. 22 – w 

kolumnie „dawka”. 

Było: 10 mg 

Powinno być: 25mg 

W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz 

asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 39. 

 

 

23. Dotyczy Pakietu 45 poz. 88 – Czy Zamawiający miał na myśli ACIDUM 

ASCORBICUM+FERRUM w dawce 0,06+0,1 g?. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w pakiecie nr 45 poz. 88 – w 

kolumnie „dawka”. 

W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz 

asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 45. 

 

 

 

24. Dotyczy Pakietu 45 poz. 100 – Czy Zamawiający miał na myśli preparat w dawce 7,87mg/g w 250 

ml? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w pakiecie nr 45, poz. 100 – w 

kolumnie „dawka”. 

W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz 

asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 45. 

 

 

25. Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 45 w poz.109 był preparat Makrogol 74 g x 50 saszetek 

(4 litry PEG - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo 

Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz 

jest preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla 

wczesnego wykrywania raka jelita grubego (http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inna gramaturę Makrogolu  

 

26. Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 45 w poz.109  był preparat Makrogol (74 g x 50 saszetek, 

PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inna gramaturę Makrogolu 

 

 

 

 

 

 

http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie
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27. Dotyczy Pakietu 45 poz. 116 – Czy Zamawiający miał na myśli preparat ORNITHINUM w dawce 5 

g/10 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w pakiecie nr 45, poz. 116 – w 

kolumnie „dawka”. 

W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz 

asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 45. 

 

 

28. Dotyczy Pakietu 49 poz. 13 – Czy Zamawiający dopuści w postaci 100mg proszku i 

rozpuszczalnika? 

Odpowiedź: Tak, zamawiajacy dopuszcza 

 

29. Dotyczy Pakietu 51, poz. 6 -  Calcium gluconolactobionate syrop 3,42g/150ml – Czy można wycenić 

lek w dawce 116mg jonów wapnia/5ml syropu? 

Odpowiedź: Tak, zamawiajacy wyraża zgodę  

 

30. Dotyczy Pakietu 68 poz. 21 – w związku z tym, Dimeticone aer. 75g nie jest już produkowany, czy 

Zamawiający dopuszcza do wyceny: Silol Unia205,6 mg/ml, roztw., aer.na skórę, 100ml? 

Odpowiedź: Tak, zamawiajacy dopuszcza 

 

31. Czy w pakiecie 71 w poz.9 podana jest prawidłowa dawka? Jeżeli tak to proszę o bardziej 

szczegółowy opis preparatu lub podania przykładowej nazwy. 

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w pakiecie nr 71, 

poz. 9 . W związku z omyłka Zamawiający wykreśla ta pozycje  pakietu 

W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz 

asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 71. 

 

 

32. Czy Zamawiający w pakiecie 23 w poz. 1 dopuszcza możliwość wyceny 28 opakowań produktu 

Floractin x 20 szt (Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103), który zawiera najlepiej przebadany 

szczep bakterii (ponad 500 badań klinicznych), wysoką dawkę(aż 6 mld) w jednej kapsułce, dzięki 

czemu wystarczy jedna kapsułka dziennie, nie wymaga przechowywania w lodówce, można 

stosować równocześnie z antybiotykiem?   Floractin jest jednym z nielicznych preparatów 

probiotycznych obecnych na rynku, który można stosować u niemowląt od pierwszych dni życia. 

(dzienna dawka to 1 kapsułka) 
Odpowiedź:Tak, zamawiajacy dopuszcza  

 

33. Czy z pakietu 39 można wydzielić poz.1 do osobnego pakietu, ponieważ wstrzymany jest obrót 

leku? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedzi do pytania 21 

 

34. Czy w pakiecie 48 w poz.39 można wycenić Nitracor 10mg/5ml x 50 amp, przeliczając ilość czyli 3 

op.? 

Odpowiedź: Zamawiający nie może odnieść się do pytania  ponieważ w pakiecie 48 brak jest 

poz.39. Natomiast dopuszcza się taka możliwość w pakiecie 45 poz.39 

 

 

35. Czy w pakiecie 51 w poz.13 można wycenić Uman Big 180j.m./ml,1ml, r-r do wstrzyk, 1 fiol, przy 

tej samej ilości opakowań? 

Odpowiedź: Taka możliwość dopuszcza Zamawiający w pakiecie nr 71 poz.10 
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36. Czy w pakiecie 71 w poz.9 można wycenić Uman Big 180j.m./ml, 3ml, r-r do wstrzyk, 1 fiol, przy 

tej samej ilości opakowań? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedzi do pytania 31 

 

37. Czy Zamawiający w  PAKIET 49  HORMONY I LEKI STOSOWANE W CHOROBACH 

UKŁADU DOKREWNEGO / GLIKOKORTYKOSTEROIDY pozycja 2 i 3 BUDESONIDE 

wymaga  aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach/ postaciach 

pochodziły od tego samego producenta ? 

Odpowiedź: Nie  

38.  Czy  Zamawiający w pakiecie 49, jw.pozycja od 2 i 3 BUDESONIDE wymaga, aby preparat 

posiadał zarejestrowane wskazanie - ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli – Zespół Krupu ?  

Odpowiedź: Nie 

 

39. Czy  Zamawiający w pakiecie 49, jw.pozycja od 2 i 3 BUDESONIDE wymaga, produktu po którego 

zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia 

leczenia? 

Odpowiedź: Nie 

 

40. Czy Zamawiający w pakiecie 63  pozycja 1 i poz.  2 ( Meropenem  1000 mg i 500 mg ) wymaga, 

aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią , 

która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu 

Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. 

respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, powikłane 

zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane 

zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub 

podejrzewana jest o taki związek? 

Odpowiedź: Nie 

  

41. Czy zamawiajacy w PAKIET 20 Antisecretoricum w poz. 1 wymaga, aby IPP posiadał  

zarejestrowane wskazanie do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 18 lat w hamowaniu 

wydzielania żołądkowego, gdy podanie doustne jest niemożliwe, w sytuacjach takich jak: choroba 

refleksowa przełyku (GERD) u pacjentów z refleksowym zapaleniem przełyku z nadżerkami i (lub) 

ciężkimi objawami refluksu”? 

Odpowiedź: Nie 

 

42. Czy zamawiający w pakiecie nr 45 w poz. 55, 56, 57 Metoprolol succinate ZK - wymaga, aby 

preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie 

nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków i  posiadał 

zarejestrowane wskazanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 

lat? 
Odpowiedź:Nie 

43. Czy zamawiający w pakiecie nr 56 w poz. 1 wymaga propofolu, który nie zawiera edetynian disodu 

(EDTA)? 

Odpowiedź: Nie  

 

44. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 46  wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu równoważnego, 

implantu kolagenowego impregnowanego siarczanem gentamycyny 48mg (co odpowiada 26,4-34,32 

mg gentamycyny) o wymiarach 6x4x0,5 cm pakowanej po 5szt? 

  

  Uzasadnienie: 

Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia  dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko przez 

jednego producenta, co powoduje, że zapisem tym Zamawiający dyskryminuje inne produkty 

dopuszczone do obrotu, spełniające te same cele lecznicze. Zamawiający ma prawo opisać przedmiot 
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zamówienia, zgodnie ze specyfiką swoich potrzeb, jednakże w przedmiotowym postępowaniu 

świadczenie zdrowotne na gąbce kolagenowej z zawartością gentamycyny osiągnie ten sam rezultat przy 

zastosowaniu jednego czy też drugiego konkurencyjnego wyrobu” 

Wniosek nasz podyktowany jest faktem, iż niczym istotnym nie jest uzasadnione zawężanie przez 

Zamawiającego, wprowadzenia do obrotu tego przedmiotu zamówienia, tylko poprzez jego rejestrację 

jako „produkt leczniczy”. To podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu decyduje o 

charakterze rejestracji, która to decyzja podyktowana jest szeregiem czynników. W tym wypadku 

stanowi to złożoność produktu poprzez jego cechy wyrobu medycznego i śladowe ilości produktu 

leczniczego (antybiotyk).  

Istotę produktu stanowi jego wskazanie, oraz dopuszczenie do obrotu. Przy czym bez znaczenia 

pozostaje jego wprowadzenie jako produktu leczniczego czy też wyrobu medycznego. Pozostawienie 

zapisu w stanie pierwotnym w sposób rażący narusza generalną zasadę uczciwej konkurencji. 

Postawiony wymóg dla rejestracji jako „produkt leczniczy” jest bez związku na wskazania dla 

zastosowania Gąbki z Gentamycyną. Natomiast w  pośredni sposób ogranicza udział wyrobów innych 

producentów, które mają to samo zastosowanie dla osiągnięcia tego samego celu zdrowotnego. 

Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie wyraża zgody 

 

45. Czy Zamawiający  wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 45 produktu Moviprep( macrogol 3350) 

100g, Ascorbinian sodu, Kwas ascorbowy, Siarczan sodu, Elektrolity 1 opakowanie zawiera 2x saszetka 

A, 2x saszetka B. 

Odpowiedź: Tak , Zamawiający wyraża zgodę  

46. Czy zamawiający wyrazi zgodę na przygotowanie gwarancji wadialnej na wzorze Wykonawcy jeżeli 

zwiera wszystkie wymagane przez zamawiającego informacje i dane? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, ze wzór ten będzie zwierał wszystkie 

wymagane przez zamawiającego informacje i dane?  

47.Czy Zamawiajacy zmieni wartość kary umownej opisanej w par.9,1c z 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy do max 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ 

 48. Czy w pakiecie nr 39 pozycja 2 (Sevoflurane płyn 250ml – 150 butelek) – zamawiający wymaga 

dostarczenie preparatu Sevoflurane w butelce z fabrycznynie zamontowanym adapterem typu quick fil? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedz do pytania 1 

49. Czy w pakiecie nr 39 pozycja 2 (Sevoflurane płyn 250ml – 150 butelek) – zamawiający wymaga 

dostarczenie preparatu Sevoflurane w butelce z fabrycznynie zamontowanym adapterem typu quick 

fil?systemem napełnianai kompatybilnym z użytkowanymi aktualnie parownikami? Czy zamawiający 

posiada parowniki z systemem napełniania nie wymagającym używania adaptera – adapter jest 

zamontowany fabrycznie na butelce (quick fil), czy napełnianie parownika odbywa się przy uzyciu 

specjalnego adaptera (key fil)? (Adapter key fil wymaga ręcznego nakręcenia na butelkę przez personel 

medyczny, nie jest on jednorazowy – po opróżnieniu butelki należy go odkręcić, zdezynfekować i 

zatrzymać do ponownego uzycia. Butelka z adapterem quick fil, po opróżnieniu zostaje wyrzucona , jest 

to system jednorazowy)  

Odpowiedź: Patrz odpowiedz do pytania 1 
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W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego 

odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację 

 

Niniejsze pismo wraz z załącznikiem stanowi  integralną część SIWZ i dotyczą wszystkich 

Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę                       

z uwzględnieniem powyższego. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                                      .................................... 

                 Podpis  


