
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/   /    /12                                                                          Data: 10.10.2012 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  powyżej 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:
      
1. Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 55, pozycja nr 1 

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania i wyceny w pakiecie nr 55 w pozycji nr 1  płynu substytucyjnego stosowanego 
w ostrej niewydolności nerek w workach dwukomorowych o pojemności 5000 ml , bez zawartości potasu o osmolarności  
287mOsm/l.
Połaczenie zestawu do zabiegów z workiem  odbywa się przez Luer Lock, a przekłucie membrany zawleczki dochodzi przez 
złożenie skrzydełek łącznika tzw. Clampex(takie rozwiązanie daje pewność przełamania zawleczki). Skład płynu(mmol/l):  
Na+ 140;Ca 1,75; Mg 0,5 ;Cl-109,5 HCO3-35.

2. Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 55, pozycja nr 2 

Zwracamy  się z prośbą o możliwość zaoferowania i wyceny w pakiecie nr 55 w pozycji nr 2  płynu substytucyjnego stosowanego 
w ostrej niewydolności nerek w workach dwukomorowych o pojemności 5000 ml , z zawartością potasu 2 mmol/l i osmolarności  
296mOsm/l.
Połaczenie zestawu do zabiegów z workiem  odbywa się przez Luer Lock, a przekłucie membrany zawleczki dochodzi przez 
złożenie skrzydełek łącznika tzw. Clampex(takie rozwiązanie daje pewność przełamania zawleczki). Skład płynu(mmol/l):  
Na+ 140; K 2;Ca 1,75; Mg 0,5 ;Cl-111,5 HCO3-35.

3. Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 55, pozycja nr 3 

Zwracamy  się z prośbą o możliwość zaoferowania i wyceny w pakiecie nr 55 w pozycji nr 3 płynu substytucyjnego stosowanego 
w osterj niewydolności nerek w workach dwukomorowych o pojemności 5000 ml , z zawartością potasu 4 mmol/l i osmolarności  
300mOsm/l.
Połaczenie zestawu do zabiegów z workiem  odbywa się przez Luer Lock, a przekłucie membrany zawleczki dochodzi przez 
złożenie skrzydełek łącznika tzw. Clampex(takie rozwiązanie daje pewność przełamania zawleczki). Skład płynu(mmol/l):  
Na+ 140; K 4;Ca 1,75; Mg 0,5 ;Cl-113,5 HCO3-35.

 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.Nie.
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