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Parczew, 30.04.2019 r.
Dział Zamówień Publicznych
zamowienia@spzozparczew.pl

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP—3520l8/2019 (3)
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy produktów leczniczych i dietetycznych środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do SPZOZw Parczewie

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 — 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zdnia 29 stycznia
2004r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania żródła zapytania, przesyła się wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfrkację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza
się na stronie internetowejZamawiającego.

Pytanie 1 dotyczyZadania nr 9 poz. 1

Z uwagi na zalecenia jakie stawia Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków oraz
Wytyczne Europejskie co do procedur postępowania w masowych anotokach pourazowych i

okołooperacyjnych, proszę o doprecyzowanie, czy należy zaoferować w zadaniu nr 9, pozycja nr 1

preparat kololdowy (6% HES 130/0,42 zawieszony w roztworze w pełni zbilansowanym), który
posiada osmolarność zbliżoną do osmolalnosci osocza — norma 290 — 300 mOsm/I , odpowiedni
układ buforujący oraz zawieszony jest w pełni zbilansowanym roztworze elektrolitów zawierający
jony Na, CI, K, Ca, Mg?.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w zadaniu nr 9 pozycja nr 1 zaoferowania preparatu, który
posiada osmolarność zbliżoną do osmolalności osocza - norma 290-300 mOsm/I, odpowiedni układ
buforujący oraz zawieszony jest w pełni zbilansowanym roztworze elektrolitów zawierający jony Na,
CI, K, Ca, Mg.

Pytanie 2 dotyczyZadania nr 9
Ponieważ producenci mają w swojej ofercie opakowania z portami o różnej budowie
1. wgłębione
2. z płaską powierzchnią.
Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaj portów w opakowaniach wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiającywymaga zgodnie z SIWZ.
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