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Lp. Pytanie odpowiedź
1 I.Czy ZarnawiĄący w pakiecie 38 poz.l dopuszcza

zaoferowania koncentratu organic zny ch pierwiastków
śladowych o składzie molowym(pmol/l0 ml) Zn I53; Cu4,7;
Mn 1,0; F 50; I1,0; Se 0,9; Mo 0,2I;Cr 0,19; Fe 18 -w
ilości 10 ml x 400 ampułek? W przypadku pozytywnej
odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do
osobnego pakietu.

Zgodnte zSWZ

2. 2.W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków
zakupu i sprostanie wymaganio m ZamańĄ ące go, czy
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 38
w pozycji 3 oraz 4jednego preparatu zawierającego
zbilansowany zestaw witamin rozpuszczalnych w wodzie i
witamin r ozpuszczalnych w tłuszczach, zarej e stro wane go do
podawania we wlewie i wstrzyknięciu ? Liofńizat
zawierający 12 witamin w jednej fiolce, który zgodnie z Chpl
przez cały okres wazności możebyc przechowywany w temp.
pokojowej. Dodatkowo możę być stosowany u pacjentów,
ktorzy przyjmują lęki z grupy antagonistów vit K - Cernevit ?
Prosimy o wyrazenie zgody na zaoferowanie preparatu
Cernevit w pakiecie nr 38 w pozyĄi3 oraz 4 zamiast
preparatów konfekcjonowanych w oddzielnych fiolkach (5 ml
x 450 sztuk). W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy
o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Zgodnte zSWZ

a 3.W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków
zakupu i spro stanie wym ag anio m Z atrtaw taj ąc e go, czy
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 38

w pozycji nr 7 produktu o takim samym zastosowaniu
klinicznym, worka trój komorowego do po duży dr o gą żył
centralnych za,wier aj ącego aminokwasy 6 0 g, elektrolity,
glukozę 2409, azot9,9g oraz emulsję tłuszczową, która jest
związkięm olęiu z oliwek oraz oleiu soiowego (w stosuŃu

Zgodnie zSWZ
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80120), energii niebiałkowej 1560 kcal, energii całkowitej
1800 kcaI, osmolarność 1450 mOsm/l - Multimel N7 1500
ml (20 sztuk x 1500 ml)? Pozltyrrna odpowiedź pozwoli na
składanie koŃurencyjnych ofert. W przypadku pozl.tywnej
odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do
osobnego pakietu.

4. 4.W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków
zakupu i sprostanie wymaganiom Zanawiającego, czy
Zamawiający v,ryrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 38

w pozycji nr 8 produktu o takim samym zastosowaniu
klinicznym, worka trój komorowego do podaży dr o gą żył
centralnych zawier ającego aminokwasy 4 0 g, elektrolity,
glukozę 1609, azot 6,69 oraz emulsję tłuszczową, która jest
związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku
80120), energii niebiałkowej 1040 kcal, energii całkowitej
1200 kcal, osmolarność 1450 mOsm/l - Multimel N7-1000E
1000 ml (20 sztuk x 1000 ml)? Pozytywna odpowiedź
pozwoli na składanie koŃurencyjnych ofert. W przypadku
pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w prodŃtu
do osobnego pakietu.

Zgodnte zSWZ

5. 5.W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków
zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy
Zamawiający vłyazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 38

w pozycji nr 10 produktu o takim samym zastosowaniu
klinicznym, worka trójkomorowego do podńy drogążył
obwodowych, zawieraj ącego aminokwasy 44g, elektrolity,
glukozę 1609, azot7.3g oraz emulsję tłuszczową, która jest
związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosuŃu
80120), energii niebiałkowej 1040 kcal, energii całkowitej
IżI5 kcal, osmolamośó750 mOsm/l- Multimel N4-550E
2000 ml (20 sztuk x 2000 ml)? Pozy-tywna odpowiedź
pozwoli na składanię konkuręncyjnych ofert. W przypadku
pozytpvnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu
do osobnego pakietu.

Zgodnie zSWZ

6, 6.W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków
zakupu i sprostanie wymaganio m Zamawiającego, czy
Zamawiający wytazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 38

w pozycji nr 11 produktu o takim samym zastosowaniu
klinicznym, worka trójkomorowego do podńy drogążył
obwodowy ch zawierującego aminokwas y 33 g, elektrolity,
glukozę IżOg, azot 5,4g oraz emulsję tłuszczową, która jest
związktemolejuz oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku
80120), energii niebiałkowej 780 kcal, energii całkowitej 910
kcal, osmolamość 750 mOsm/l - Multimel N4 1500 ml (20
sztuk x 1500 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na

Zgodnte zSWZ
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składanie koŃurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej
odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w prodŃtu do
osobnego pakietu.

]. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych waruŃów zakupu
i spro stanie wymaganio m Zamawrujące go, czy Zamawiaj ący
wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 39 w pozycji rT 2
produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka
trójkomorowego do podazy drogą żył obwodolvych
zawier ającego aminokwasy 3 3 g, elektrolity, glukozę 1 20 g,

azot 5,4g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju
z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80120), energii
niebiałkowej 780 kcal, energii całkowitej 910 kcal,
osmolamość 750 mOsm/l - Multimel N4 1500 ml (330 sztuk
x 1500 m1)? Pozytywna odpowiedźpozwoli na składanie
konkurencyj nych ofert. W przypadku pozl.tywnej odpowiedzi
prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Zgodnte zSWZ

8. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu
i spro stanie wymaganio m Zamavłiaj ąc e go, czy Zarnawiaj ący
v,yrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nł 39 w pozycji nt 4
produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka
trójkomorowego do podńy drogą żył obwodowych
zawietąącego aminokwasy 50,69, elektrolity, glukozę 150g,
azot 8g oraz emulsj ę tłuszczową, która jest związkiem oleju z
oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii
niebiałkowej 1200 kcal, energii całkowitej 1400 kcal,
osmolarność 750 mOsm/l - Olimel Peri N4 2000 ml (75
sźuk x 2000 m1)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na
składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej
odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do
osobnego pakietu.

Zgodnie zSWZ

9. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu
i sprostanie wymaganio m Zarrtawiaj ącego, czy Zamawiaj ący
wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 39 w pozycji nr 5

produktu o takim samym zastosowaniu klinicmym, worka
trójkomorowego do podulry drogą żył obwodowych
zawierającego aminokwasy 66,49, elektrolity, glukozę 2409,
azot I0,5g oraz emulsję tŁuszczową, która jest związkiem
oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80120),

energii niebiałkowej 1560 kcal, energii całkowitej 1800 kcal,
osmolarność 1360 mOsm/l - Olimel N7E 1500 ml (1070
sztuk x 1500 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na
składanie koŃurencyjnych ofert. W przypadku pozytywmej
odpowiedzi prosimy o wydzielenie Ww produktu do
osobnego pakietu.

Zgodnie zSWZ
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10, W troscę o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu
i spro stani e wym aganio m Zanaw iąąc e go, czy Z amawiaj ący
wyrńazgodę na dostarczenie w pakiecie nr 39 w pozycji9
preparatu zawierającego zbilansowany zestaw witamin
rozpttszczalnych w wodzie i witamin rozpuszazalnych w
tłuszczach, zarejestrowanego do podawania we wlewie i
wstrzyknięciu ? Liofilizatzawrcrający 12 witamin w jednej
fiolce, który zgodnie z Chpl przez cały okres ważności możę
byc przechowywany w temp. pokojowej. Dodatkowo moze
byó stosowany u pacjentów, którzy przyjmująIekt z grupy
antagonistów vit K - Cernevit ?
Prosimy o wyrżenie zgody na zaoferowanie preparatu
Cernevit w części nr 17 w pozycji 10 (5 ml x 300 sźuk). W
przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie
ww produktu do osobnęgo pakietu,

Zgodnte zSWZ

11 Czy Zamaułiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 1

poz. 26, 2 8 (Levofl oxacin, Linezolid) produktów leczniczy ch
w opakowaniach typu butelka KabiPac?

Zamawiający dopuszcza
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