
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/   /    /12                                                                          Data: 03.10.2012 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 200 000 euro na dostawę leków oraz środków 
farmaceutycznych (Znak postępowania: 4252/2012).

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tj - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) do Zamawiającego zostały wniesione przed upływem 
terminu składania ofert niżej przytoczone pytania:
      
Pakiet 56 poz. 1
1.Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu w płynie, gotowego do użycia roztworu do płukania ran, zawierającego w 
składzie octenidynę, służącego do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym, jak również do 
usuwania włóknistych płaszczy i biofilmu z rany 
w sposób zapewniający ochronę tkanki i wysoką biozgodność i biokompatybilność. Preparat ten łatwo dostaje się w 
trudnodostępne miejsca ran, łagodnie nawilża ranę. Preparat można stosować do 8 tygodni od momentu pierwszego użycia. Wyrób 
medyczny, opakowania a 350ml.

Pakiet 56 poz. 2
2.Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu w żelu, zawierającego octenidynę, który służy do oczyszczania rany z 
suchych i nekrotycznych tkanek oraz zapewnia utrzymanie prawidłowego, wilgotnego środowiska w ranie dzięki zawartości 
hydroksymetylocelulozy. Preparat można stosować do 
6 tygodni od momentu pierwszego użycia. Wyrób medyczny, w pojemnikach a 20 ml, po odpowiednim przeliczeniu ilości 
opakowań.

Pakiet 56 poz. 2
3.  Prosimy  o  określenie  czy  wycenić  ułamkową  ilość  opakowań,  czy  zaokrąglać  w  górę,  bądź  zgodnie  
z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

4. Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  2  pozycja  59  produktu  leczniczego  PROPOFOL 1%, 
emulsja do wstrzykiwań  i infuzji 0,2g/20ml w ampułkach zawierającego emulsję MCT/LCT, który posiada w charakterystyce 
produktu leczniczego zapis o możliwości stosowania u dzieci  od 1 miesiąca życia ponadto zastosowanie emulsji tłuszczowej  
MCT/LCT zmniejsza uczucie bólu w trakcie podawania pacjentowi?

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 46 pozycja 1 emulsji tłuszczowej SMOFlipid 200mg/ml – 
zawierającej w 1000ml olej sojowy(60,0g), tryglicerydy o średniej długości łańcucha(60,0g), olej z oliwek oczyszczony (50,0g),  
olej rybny bogaty w omega-3 kwasy(30,0g) w butelce 500ml do podawania również wcześniakom i dzieciom z niską urodzeniową 
masą ciała?

6. Czy Zamawiający pakiecie 46 pozycja 5 miał na myśli 1 opakowanie zawierające 10 ampułek?

7. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  47  pozycja  1  worka  3  komorowego  SMOFKabiven 
Peripheral zawierającego 10% roztwór aminokwasów 46,0g z tauryną, 7,4g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną 
emulsją tłuszczową 41g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 103g o energii  
pozabiałkowej 800 kcal, pojemności 1448ml?
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8. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  47  pozycja  2  worka  3  komorowego  SMOFKabiven 
zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z tauryną, 8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją 
tłuszczową  38g  (30%  oleju  sojowego,  30%  MCT,  25%  oleju  z  oliwek,  15%  oleju  rybiego)  węglowodany  125g  o  energii  
pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986ml?
9. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  47  pozycja  3  worka  3  komorowego  SMOFKabiven 
zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z tauryną, 8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją 
tłuszczową  38g  (30%  oleju  sojowego,  30%  MCT,  25%  oleju  z  oliwek,  15%  oleju  rybiego)  węglowodany  125g  o  energii  
pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986ml?

10. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  47  pozycja  4  worka  3  komorowego  SMOFKabiven 
zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną, 12g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją  
tłuszczową  56g  (30%  oleju  sojowego,  30%  MCT,  25%  oleju  z  oliwek,  15%  oleju  rybiego)  węglowodany  187g  o  energii  
pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml?

11. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  47  pozycja  5  worka  3  komorowego  SMOFKabiven 
zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną, 12g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją  
tłuszczową  56g  (30%  oleju  sojowego,  30%  MCT,  25%  oleju  z  oliwek,  15%  oleju  rybiego)  węglowodany  187g  o  energii  
pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml?

12. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  47  pozycja  6  worka  3  komorowego  SMOFKabiven 
zawierającego 10% roztwór aminokwasów 100,0g z tauryną, 16g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją  
tłuszczową  75g  (30%  oleju  sojowego,  30%  MCT,  25%  oleju  z  oliwek,  15%  oleju  rybiego)  węglowodany  250g  o  energii  
pozabiałkowej 1800 kcal, pojemności 1970ml?

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 48 pozycja 5 produktu leczniczego Nephrotect 500ml – 10% 
roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego chorych z ostrą lub przewlekłą niewydolnością nerek?

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 48 pozycja 7 witamin rozpuszczalnych w wodzie(Soluvit N) 
i tłuszczach(Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu  
witamin  rozpuszczalnych  w  wodzie  i  tłuszczach  konieczne  jest  przygotowanie  roztworu  tychże  witamin  w  oparciu  o  inny  
rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%. Proponowane przez nas preparaty, pomimo że są konfekcjonowane osobno 
stanowią  równoważnik  preparatu  witamin  rozpuszczalnych  w  wodzie  i  tłuszczach  a  ich  przygotowanie  jest  łatwe  i 
nieskomplikowane.Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach żywienia 
pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 49 pozycja 1 diety Diben w opakowaniu EasyBag 1000ml - 
dieta  do żywienia  dojelitowego,  normokaloryczna (1,0 kcal/ml),  bogatoresztkowa,  stosowana w cukrzycy zawierająca  białko 
mleka(w  tym  kazeina)(4,5g/100ml)  tłuszcze(wysoka  zawartość  tłuszczów,  MUFA)(olej  słonecznikowy,  olej  szafranowy,  ω-3 
kwasy  tłuszczowe  olej  rybi  EPA,DHA)(5,0g/100ml)  o  niskiej  zawartości  węglowodanów(skrobia,  fruktoza)  (9,25g/100ml) 
błonnik(wysoka zawartość)(dekstryny tapioki, celuloza mikrokrystaliczna) (1,5g/100ml) o osmolarności 345 mosmol/l?

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 49 pozycja 2 diety Fresubin HP Energy,  w opakowaniu 
EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca 
białko mleka(kazeina i serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi 
EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(17,0g/100ml)o osmolarności 300 mosmol/l?

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 49 pozycja 3 diety Fresubin Orginal Fibre w opakowaniu 
EasyBag 1000ml  -  dieta  do  żywienia  dojelitowego,  normokaloryczna  (1,0  kcal/ml),  bogatoresztkowa o  wysokiej  zawartości  
błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 g/100ml), zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml),  
tłuszcze(olej  rzepakowy,  olej  słonecznikowy,  ω-3  kwasy  tłuszczowe  olej  rybi  EPA,DHA)  (3,4g/100ml),  
węglowodany(maltodekstryny)(13,8g/100ml) o osmolarności 285 mosmol/l?
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18. Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie w pakiecie 49 pozycja 4 diety  Fresubin Original w opakowaniu 
EasyBag  1000ml  -  dieta  do  żywienia  dojelitowego  normokaloryczna  (1,0  kcal/ml),bezresztkowa,  zawierająca  białko 
mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)
(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l?

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 49 pozycja 5 diety  Survimed OPD w opakowaniu EasyBag 
1000ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości 
celulozy),  stosowana  w  zaburzeniach  wchłaniania  zawierająca  białko  (krótkołańcuchowe  peptydy  i  wolne  aminokwasy): 
hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafranowy,  olej rybi (EPA, 
DHA)(2,8g/100ml),  węglowodany:  maltodekstryny,  modyfikowana  skrobia(14,3g/100ml),  błonnik(śladowa  zawartość): 
celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l?

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 49 pozycja 6 diety Fresubin HP Energy,  w opakowaniu 
EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca 
białko mleka(kazeina i serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi 
EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(17,0g/100ml)o osmolarności 300 mosmol/l?

21. Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 49  pozycja 7  diety  Reconvan w opakowaniu EasyBag 
500ml w ilości 144 sztuki - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa, dla  
krytycznie chorych zawierająca białko (wysoka zawartość białka,  glutaminy i  argininy):  mleko (kazeina, hydrolizat serwatki)
(5,5g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość EPA i DHA z oleju rybiego, 58% MCT): olej rybi (EPA, DHA), olej szafranowy, olej 
lniany, MCT(3,3g/100ml), węglowodany: maltodekstryny(12g/100ml) o osmolarności 270 mosmol/l?   

22. Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na zaoferowanie w pakiecie 49  pozycja 9  diety  Fresubin Protein Powder 300g - 
Suplement  białka  -  białko  serwatki  w  proszku(proszek  rozpuszczalny),  zawierająca  87g/100g  białka,  tłuszcze  1g/100g,  nie 
zawierająca błonnika, wartość energetyczna 360kcal/100g?

23. Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 52  pozycja 19 produktu leczniczego Volulyte 6% - 6% 
Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) w 
opakowaniu worek freeflex 500ml
24. Zapytanie 1:
Czy Zamawiający w Pakiecie II Leki II poz. 9 Bupivacainum Spinall Heavy 5% 4 ml x 5 amp. - 180 op.  dopuszcza wycenę 
Bupivacaine Spinal Heavy 0,5& 4 ml x 5 amp., która nie jest pakowana w jałowe opakowanie pośrednie np. blister ?

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 54 pozycja 2 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do 
wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub  
butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie 
zatrzaskowej,  zintegrowany filtr  przeciwbakteryjny o  dużej  powierzchni,  bez  zastawki  zwrotnej,  który jest  kompatybilny ze  
wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim? 
Skuteczność  bakteriologiczna  filtru  odpowietrznika  w  modelach  Extra  Spike  wynosi  >99,9998%  (skuteczność  bakteryjna 
testowana w warunkach 24 cm/sec, 96% RH. 20 °C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona przy wykorzystaniu Bacillus subtilis  
var niger spores).

26.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  następujących  leków  i  utworzenie  z  nich  odrębnego  pakietu,  w  celu 
zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej:
PAKIET nr 1 LEKI I poz. 12,95,163,167,182,231,232,233,248,249,303
PAKIET nr 5 LEKI V poz. 9.
             PAKIET nr 9 LEKI IX poz. 3.

27. Pytanie 1 – część nr 55 pkt. 1-3
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Zwracamy  się  z  prośbą  o  możliwość  zaoferowania  i  wyceny  płynu  do  hemofiltracji  wodorowęglanowej  w  workach 
dwukomorowych o pojemności 5000 ml, w których połączenie z drenami odbywa się za pomocą zatyczki luer-lock, bez gumowej  
membrany  przekłuwanej  plastikową  igłą,  z  przełamywaną  zatyczką  zabezpieczającą  o  wyspecyfikowanych  składach 
elektrolitowych K+ podanych poniżej w tabeli:

Zaznaczamy  ponadto,  że  rozwiązanie  połączenia  zestawu  do  zabiegu  z  workiem  poprzez  PORT  Z  DUŻĄ  GUMOWĄ 
MEMBRANĄ PRZEKŁUWANĄ PLASTIKOWĄ IGŁĄ, BEZ KONIECZNOŚCI PRZEŁAMYWANIA ZAWLECZKI posiada w 
swojej ofercie tylko jedna firma i zapis ten uniemożliwia przystąpienie do postępowania przetargowego innym oferentom.
Wyrażenie zgody przez  Zamawiającego umożliwi  na złożenie  przez  nas  ważnej  i  konkurencyjnej  cenowo oferty,  a  Państwu 
dogodniejszy wybór dostawcy. 

28. Pytanie 2 – część nr 55 pkt 2
Czy Zamawiający w pkt 2 w/w pakietu oczekuje płynu o zawartości K+- 2 mmo/l?

29. Proszę o potwierdzenie, czy zgodnie z cz.II pnkt 8 SIWZ(W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających  
inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone  
w górę) Zamawiający wymaga przeliczenia ilości oferowanych sztuk w przypadku zaoferowania produktu o innej od wskazanej 
przez Zamawiającego pojemności dla pozycji pakietu 51. Wskazana przez Zamawiającego pojemność 60ml nie występuje.

30. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie negatywna,to jaką liczbę buteleczek dla pozycji pakietu 51 należy wycenić przy  
zaoferowaniu buteleczek o innej pojemności?

31. §2 ust.  2  Umowy –  czy Zamawiający dopuszcza   możliwość  zmodyfikowania  zapisu  poprzez  dodanie  po  słowach 
„przedmiotu dostaw” zapisu „ z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w tym  §7 ust.4  i 6 poniżej” ?

32. §4 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowach „Po 
tym terminie” sformułowania  „ o ile opóźnienie będzie dłuższe niż 36 godzin” ?

33. § 4 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego postanowienia ?

34. § 4  ust.  4   pkt.1)   Umowy –  czy Zamawiający dopuszcza   możliwość  obniżenia  zastrzeżonych kar  umownych  do 
wysokości 0,2%  ?

35. §  5  ust.  2  Umowy –  czy Zamawiający  dopuszcza   możliwość   uzupełnienia  postanowienia    poprzez  dodanie  na  
zakończenie sformułowania:   „Kupujący oświadcza, że  zmiany wielkości zapotrzebowania na przedmiot zamówienia nie będą  
większe niż 30 % w stosunku do wartości/ilości wskazanej umową”  ?

36. §5 ust. 4 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie na zakończenie  
zapisu „ z uwzględnieniem limitu określonego ust.2 powyżej” ?
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37. §6 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie na zakończenie  
zapisu „ z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w tym  §7 ust.4  i 6 poniżej” ?

38. §7 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie na zakończenie  
zapisu „ z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w tym  ust.4  i 6 poniżej” ?
39. §7  ust.  4  Umowy  –  czy  Zamawiający  dopuszcza   możliwość  zmodyfikowania  zapisu  poprzez:  (a)  wykreślenie 
postanowienia od słów „ na cenę niższą niż cena …….” do końca, (b) dodanie po słowach „zmiany urzędowej ceny zbytu” zapisu 
w brzmieniu „ zmianie ulegnie cena produktów leczniczych stanowiących przedmiot umowy. Zmiana taka nastąpi z dniem wejścia  
w życie przepisów powszechnie obowiązujących   i nie będzie wymagała zawierania pisemnych aneksów do umowy” ?

40. § 7 ust. 5 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego postanowienia ?

41. §7 ust. 6 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie na zakończenie  
zapisu  w brzmieniu  „Zmiana  taka  nastąpi  z  dniem wejścia  w  życie  przepisów  powszechnie  obowiązujących    i  nie  będzie  
wymagała zawierania pisemnych aneksów do umowy” ?

42. §8  ust.  1  Umowy –  czy  Zamawiający  dopuszcza   możliwość  zmodyfikowania  zapisu  poprzez  dodanie  po  słowie  
„zmianie” zapisu „ z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy  powyżej” ?

43. § 8 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie na zakończenie 
zdania w następującym brzmieniu  „ z  zastrzeżeniem wyjątków  wskazanych  postanowieniami  umowy ,  w tym § 7 ust.4  i  6  
powyżej”?

44. §9  ust.  2  Umowy  –  czy  Zamawiający  dopuszcza   możliwość  zmodyfikowania  zapisu  poprzez  zastąpienia  słowa 
„załatwiona” sformułowaniem  „rozpatrzona” ?

45. § 10 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia postanowień tego paragrafu?

46. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  Pakiecie  nr  8  poz.  19  leku  Isosrbide  mononitrate  60mg  w 
opakowaniu zawierającym 30 tabletek i odpowiednie przeliczenie ilości wymaganych opakowań?

47. Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wydzielenie z  Pakietu nr  30 poz.  2  – Flukonazole  2mg/1ml 100ml roztwór  do 
wlewów  -  do  oddzielnego  pakietu,  w  celu  umożliwienia  złożenia  oferty  większej  liczbie  wykonawców  i  uzyskania 
korzystniejszych cen?

48. Dotyczy Pakietu nr 5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu:
poz. nr 8, 13, 14 – ze względu na fakt, iż maksymalne ceny jednostkowe, po których świadczeniodawca (szpital) obowiązany jest  
nabywać leki refundowane (zgodnie z Art.9 Ust.2 Ustawy refundacyjnej z dnia 12 maja 2011 r.,  Dz.U. Nr 122 poz. 696),  w 
przypadku ww. pozycji są znacząco niższe (od 31%-79%), niż Urzędowe ceny zbytu.

oraz pozycji 7. z powodu dyskontynuacji sprzedaży.

49. Dotyczy Pakietu nr 63  
Czy w pozycji nr 2 Zamawiający miał na myśli FONDAPARINUX 7,5 mg/0,6 ml ?

50. Czy  zamawiający  wymaga,  aby  w  pakiecie  nr  26  poz.  1  przedmiot  zamówienia  zawierał  substancje  pomocnicze 
stabilizujące lek: EDTA (edetynian disodu) i kwas cytrynowy w celu uniknięcia rozkładu substancji czynnej?

51. Czy zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 26 poz. 1 przedmiot zamówienia był przebadany pod względem trwałości 
chemicznej i fizycznej, która potwierdza, że roztwór można przechowywać w temperaturze 25 °C do 24 godzin i do 48 godzin w 
lodówce w temperaturze 2-8 °C  ?

52. Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty do Pakietu nr 15 dotyczącego produktu PARACETAMOL 1G/100ML 
X 12 FIOL. i wyrazi zgodę na produkt zamienny o nazwie Paracetamol Panpharma 10mg/ml, roztwór do infuzji (1 worek 100ml  
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zawiera 1000mg paracetamolu w opakowaniach – po 10 sztuk), który daje możliwość wygodnej podaży leku?

53. Pakiet 55 pkt 2.
Czy  Zamawiający  miał  na  myśli  płyn  substytucyjny  stosowany  w  ostrej  niewydolności  nerek:  worek  2-komorowy  5  l,  o 
zawartości mleczanu 3 mml/l. K+2 mmol/l, osmolarności 297 mosm/l i pozostałych parametrach bez zmian?

54. Zapytanie 1:
Czy, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi oraz konieczność redukcji dawki u pacjentów z 
zaburzeniami czynności nerek, Zamawiający w Pakiecie nr 25 Antybiotyki I poz. 1 Meropenem 500mg x 1 fiol. - 170 oraz poz. 2 
Meropenem 1g x 1 fiol. - 320 wymaga aby ww produkt posiadał trwałość roztworu po przygotowaniu 6 godzin w kontrolowanej 
temp. Pokojowej ( 15-25 st.C) i 24 godziny w temp. 2 – 8 stopni C?

55. Zapytanie 2:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 25 Antybiotyki I poz. 1 Meropenem 500mg x 1 fiol – 170 oraz poz. 2 Meropenem 1g x 1 fiol. - 
320 wymaga, aby produkt był zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polski?

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  Prawa zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.   
      odpowiadamy, że:

Ad. 1.Nie.
Ad. 2.Nie.
Ad. 3. Zaokrąglać w górę.
Ad. 4. Nie.
Ad. 5. Nie.
Ad. 6. Tak.
Ad. 7. Nie.
Ad. 8. Tak.
Ad. 9. Nie.
Ad. 10. Nie.
Ad. 11. Nie.

Ad. 12. Nie.
Ad. 13. Tak.
Ad. 14. Tak.
Ad. 15. Nie.
Ad. 16. Nie.
Ad. 17. Nie.
Ad. 18. Nie.
Ad. 19. Nie.
Ad. 20. Nie.
Ad.21. Nie.
Ad. 22. Nie.
Ad. 23. Tak.
Ad. 24. Nie.
Ad. 25. Tak.
Ad. 26 Nie.
Ad. 27.Worki powinny być kompatybilne z aparatem do hemodializy Prismaflex.
Ad. 28. Tak.
Ad. 29. Ilość sztuk pozostaje be zmian. Zmiana dotyczy pojemności z 60 ml na 70 ml.
Ad. 30. Ilość sztuk pozostaje be zmian. Zmiana dotyczy pojemności z 60 ml na 70 ml.
Ad. 31. Tak.
Ad. 32. Nie.
Ad. 33. Nie.
Ad. 34. Nie.
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Ad. 35. Nie.
Ad. 36. Nie.
Ad. 37. Tak.
Ad. 38. Tak.
Ad. 39. Nie.
Ad. 40. Nie.
Ad. 41. Nie.
Ad. 42. Nie.
Ad. 43. Tak.
Ad. 44. Nie.
Ad. 45. Nie.
Ad. 46. Tak.
Ad. 47. Nie.
Ad. 48. Tak. Zamawiający wprowadza nowe Pakiety. Z Pakietu 5 Leki V zostają wydzielone pozycje. 8, 13, 14  i utworzony 
zostaje Pakiet 5A Leki Va  z kwotą wadium .25,00 zł oraz pozycja 7 I utworzony zostaje Pakiet 5B Leki Vb z kwotą wadium 25,00 
zł. Pakiet. 5 ma nową kwotę wadium 1150,00  zł
Ad.49. Tak.
Ad. 50. Tak.
Ad. 51. Tak.
Ad. 52. Tak, a przeliczenie na ilość sztuk.
Ad. 53. Tak.
Ad. 54. Tak, jeśli roztwór po przygotowaniu wykazuje trwałość min 2 godz. w temp. pokojowej.
Ad. 55. Tak.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 25.10.2012. Godzina i miejsce 
składania ofert pozostaje bez zmian.

                                                                Z poważaniem
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