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Dział Zamówień Publicznych                                                 Grodzisk Maz., dn. 16.06.2016  r. 
     SPSSZ - V/ 144 /2016 
 
                            

 
Wg rozdzielnika 

 
 
Dot. postępowania na  dostawę leków 3 dla  Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim . 
 (Nr procedury SPSSZ/23/D/2016) 

 
 
     Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
powyższego postępowania. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prześle treść 
wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.  
 
pakiet 7 pozycja 1  
1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek Woundclot™ oparty na technologii siatki 

hemostatycznej otrzymanej w wyniku nieutleniającej reakcji chemicznej wykorzystującej 
celulozę do budowania zaawansowanych grup funkcyjnych stosowany na obfite krwawienia, 
który zapobiega dysocjacji w kontakcie z krwią, co wpływa na stabilność skrzepu nie 
wymagający mocnego ucisku i chroniący przed Stenozą. 
Zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi. Pełna bio-
przyswajalność w czasie nie dłuższym niż 7 dni. 

 Odpowiedź: Nie 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany w kartonie, które zawiera 20 saszetek 

(saszetka zawiera 2 opatrunki o wym. 5 cm x 5 cm) z przeliczeniem  zamawianej ilości?   
 Odpowiedź: Nie 
  
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 3 pozycji 3, co pozwoli na 

przystąpienie do Pakietu większej ilości oferentów, a co za tym idzie pozwoli uzyskać 
Zamawiającemu korzystniejszą cenowo ofertę? 

Odpowiedź: Nie 
 
1. Dotyczy § 6 umowy: W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia 

dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w 
fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu 
ważności i zaakceptowanie dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności 
nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu?  
Odpowiedź: Tak 

2. Dotyczy § 9 ust. 1 umowy. Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która 
wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu 
rozpatrzenia ww. reklamacji w ciągu 7 dni? 
Odpowiedź: Tak 
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1. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 5 Sevoflurane wymaga preparatu kompatybilnego z 
parownikami będącymi aktualnie na wyposażeniu szpitala z systemem wlewowym Dreager Fill? 

    Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Wymagamy preparatu wraz z dzierżawą parowników. 
 

 
 

 
 
…….………………………… 


