
D  otyczy : odpowiedzi do przetargu nieograniczonego PN/3/2009  

1. We wzorze umowy § 4 pkt. 2 wprowadza się zmianę dotyczącą 
terminu płatności 45 dni. Pozostałe części umowy pozostają bez 
zmian.

2. W pakiecie nr 4 pozycja 11 zmienia się wielkość opakowania 30 
Tabletek, ilość opakowań 30.

3. W przypadku występowania  na  rynku  opakowań posiadających 
inną  ilość  sztuk  niż  zamieszczona  w  SIWZ  należy  zaokrąglić 
liczbę opakowań do pełnej ilości.

4. Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  postaci  proponowanych 
preparatów tabletki na tabletki powielane lub kapsułki lub drażetki 
i odwrotnie , fiolki na ampułki i odwrotnie.

5. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego pod 
względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią 
(  tabletki  na  tabletki  powielane  lub  kapsułki  lub  drażetki  i 
odwrotnie  ,  fiolki  na  ampułki  i  odwrotnie)  przy  zachowaniu  tej 
samej drogi podania.

6. Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  plastrów  wodoodpornych 
w rozmiarze 10 x 6 cm a 10 sztuk.

7. Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  plastrów  z  materiału 
w rozmiarze 2,5 x 9,14 m.

8. Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  plastrów  z  włókniny 
w rozmiarze 2,5 x 9,14 m.

9. Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  plastrów  z  włókniny 
w rozmiarze 5 x 9,14 m.

10.W pakiecie nr 1 pozycja 27 winno być 5 cm x 25 m.

11.Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  rozmiaru  Safix  +  15  x  3 
a 1 sztuka.

12.Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  pasków  do  zamykania  ran 
w rozmiarze 75 mm x 6 mm a 3 sztuki.

13.Zamawiający dopuści zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych 
super  chłonnych  w  opakowaniu  20  sztuk  z  odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości.

14.W  pakiecie nr 1 pozycja 1-7 zamawiający wymaga aby wszystkie 
wyroby były sklasyfikowane jako wyrób medyczny.

15.W pakiecie  nr  1  pozycja  7  zamawiający wymaga zaoferowania 



kompresów gazowych jałowych.

16.Pakiet  nr  1  pozycja  10-14  zamawiający  wymaga  aby  opaska 
dziana  oraz  elastyczna  były  pakowane  w  opakowania 
jednostkowe  zabezpieczające  produkt  przed  zabrudzeniem  i 
uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełną identyfikację.

17.Pakiet nr 1 pozycja 15  zamawiający dopuści plastry wodoodporne 
w rozmiarze 10 x 6 cm , z odpowiednim przeliczeniem ilości w 
zależności od ilości sztuk w opakowaniu.

18.Pakiet  nr  1  pozycja  nr  16-18  zamawiający  dopuści  możliwość 
zaoferowania  plastrów  o  długości  9,1  m  z  odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości.

19.Pakiet  nr  1  pozycja  nr  20  zamawiający  oczekuje  zaoferowania 
waty bawełniano – wiskozowej .

20.Pakiet  nr  1  pozycja  nr  28  zamawiający  oczekuje  zaoferowania 
produktu tak jak w załączniku nr 1 do SIWZ.

21.Pakiet  nr  1  pozycja  nr  30  zamawiający  dopuści  zaoferowanie 
pasków do zamykania ran w rozmiarze 6 x 76 mm.

22.W  pakiecie  nr  7  pozycja  11  zamawiający  dopuści  płyn 
wieloelektrolitowy nie posiadający w swoim składzie jonów wapnia 
w opakowaniu z dwoma portami.

23.Pakiet nr 7 pozycje nr 2,4, 5, 6 i 7 – pozostają  bez zmian.

24.Pakiet nr 7 pozycja 15 winno być 10 % Dextran 40.000 , postać  - 
flakon, butelka

25.Pakiet nr 7 pozycja nr 16 – zostaje usunięta.

26.Zamawiający tworzy pakiet nr 10 pozycja 1

−  Teophillinina 300 mg aa 250 ml , postać flakon, opakowań 1000

− Teophillinina 200 mg aa 10 ml ,  postać ampułki  (  5 ampułek w 
opakowaniu , opakowań 200

W związku z tym wartość pakietu nr 7 wynosi 56.377,70 zł
Wartość pakietu nr 10 wynosi 8.320,00 zł

 Z poważaniem

 Przewodnicząca Komisji Przetargowej
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