Sandomierz 12.01.2015 r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz
Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę produktów leczniczych, znak PN/46/2014
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów
leczniczych, znak PN/46/2014
Do Zamawiającego w dniu 05.01.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww.
sprawy o treści następującej:
Pytania
1. Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu 22 poz. 4 był preparat
Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ,
który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo
Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym
przygotowaniu
do
kolonoskopii
oraz
jest
preparatem
wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa
Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, którego
oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?
2. Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu 22 poz 4 był preparat
Makrogol (74 g x 50 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie
chemicznym zgodnym z SIWZ?
3. Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 38 poz. 1 aby preparat
posiadał opakowanie freeflex z samo zasklepiającym się portem do
iniekcji umożliwiający wielokrotne wkłucie?
4. Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 27 poz 1 i 2 (Piperacillin +
Tazobactam) zawartości edytynianu disodu EDTA w celu
zapewnienia kompatybilności w trójniku do wlewów z mleczanowym
roztworem Ringera i aminoglikozydami ?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 12.01.2015 r.:
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 05.01.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje,
że:
1) Zamawiający w Pakiecie 22 w poz. 4 nie wymaga preparatu Makrogol
74gx48 saszetek,
2) Zamawiający w Pakiecie 22 w poz. 4 wymaga preparatu Makrogol
74gx50 saszetek o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ,
3) Zamawiający w Pakiecie 38 w poz. 1 nie wymaga, aby preparat posiadał
opakowanie freeflex z samo zasklepiającym się portem do iniekcji umożliwiającym wielokrotne wkłucie,
4) Zamawiający w Pakiecie 27 w poz. 1 i 2 nie wymaga zawartości edytynianu disodu EDTA.

