
1 

 

Opolskie Centrum Rehabilitacji 
w Korfantowie Sp. z o.o. 
Wyzwolenia 11 
48-317 Korfantów 
 
Pismo: PZP-225/07/2016  Korfantów dnia: 24.11.2016 r. 

 

 

 

 

O D P O W I E D Z I 
na pytania w sprawie SIWZ 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ” Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych”. 
 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 
dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  

 
1. Dotyczy pakiet III pozycje 171,172: Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek 
Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 5 cm 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, Zamawiający nie dopuści 
  
2. Dotyczy pakiet III pozycje 171,172: Czy Zamawiający   wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. 
w saszetce z przeliczeniem zamawiane ilości? 
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 
3. Dotyczy pakiet III pozycje 171,172: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 171 i 
172  do osobnego pakietu? 
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 
4. Czy Zamawiający  w pakiecie Nr III poz. 248 i 249(Meropenem500mg i 1000mg) wymaga, aby 
meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która 
występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu 
Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. 
respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, powikłane 
zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane 
zakażenia skóry i tkanek  miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub 
podejrzewana jest o taki związek? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
 
5. Czy Zamawiający w pakiecie Nr III poz. 248 i 249(Meropenem500mg i 1000mg) wymaga, aby 
trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
 
6. Czy Zamawiający w pakiecie Nr III poz. 265 (Metoprolol ZK 47,5 mg) wymaga, aby preparat 
posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie 
nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
 
7. Czy Zamawiający w pakiecie III poz. 57 (BupivacaineSpinal Heavy 0,5% 4ml) wymaga 
zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?    
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
      
8. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.a z 10% wartości 
niezrealizowanej części umowy do wartości max 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  
 
9. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.b z 5 % wartości 
zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do wartości max 
0,2%?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  
 
10. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.b z 3 % wartości 
reklamowanego towaru do wartości max 0,2%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  
 
11. Czy Zamawiający poprawi w pakiecie nr II poz. 5 opis przedmiotu zamówienia Enoxaparinsodium 
ZESTAW 300mg/3ml na: 1 fiolka + 1 Mini Spike + 10 strzykawek tuberkulinowych?  

Odpowiedź: tak, Zamawiający poprawia opis przedmiotu w tym zakresie – zmiana treści załącznika nr 

1b – pakiet II 

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr II poz. 1-4 leku enoxaparinsodium 
w postaci ampułko-strzykawek, gdyż tylko taka postać zarejestrowana jest na terenie kraju ? 

Odpowiedź: tak, Zamawiający poprawia opis przedmiotu w tym zakresie – zmiana treści załącznika nr 

1b – pakiet II 

13.  Pakiet nr III - leki różne, ilość pozycji 438, pozycja 171 
Czy zamawiający dopuści opatrunek hemostatyczny Argon V+ Pad o właściwościach hydrofilowych do 
tamowania lokalnych, krwawiących ran w miejscach wkłuć naczyniowych, cewników i przetok tętniczo 
żylnych. 
Zmniejsza czas tamponady oraz powstrzymuje obfite krwawienia powodując szybką hemostazę dzięki 
budowie trójwarstwowej o kompozycji siatki wzbogaconej D-glukozaminą.  
Może być przycinany dowolnie do łatwego umieszczenia wokół miejsc dostępu naczyniowego. Wymiar 
4cm x 4cm.  
Opakowanie zawiera 10 sztuk. 
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 
14. Pakiet nr III - leki różne, ilość pozycji 438, pozycja 172 
Czy zamawiający dopuści zestaw zaprojektowany do utworzenia hemostazy w miejscu wkłucia igieł 
dializacyjnych po zabiegu HD składający się z: plastikowej opaski wielorazowego użycia posiadającej 
wielostopniowy mechanizm blokujący, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne dostosowanie siły ucisku 
dla każdego pacjenta oraz poduszki uciskowej jednorazowego użytku mocowanej za pomocą warstwy 
rzepowej. Opakowanie zawiera 50 zestawów. 
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 
15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 171 i pozycji 172 z Pakiet nr III i stworzy 
osobny pakiet?  
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 

 

 
 

 
 

Zamawiający 

Wojciech Machelski 


