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Lp Pytanie odpowiedź
1 Czy Zamawiający zmieni określony w par.3,1.a) terrnirl dostar,v leków na CITO z

6 godzin na 12 godzin? Tak określony tennin dostarł,y nie jest spotykany rv

obrocie, faworyzu.je dostawców posiadającyclr magazyn rv sąsiedztwie szpitala i

rł,prakąvce wyklucza zudziału w postępowaniu tyclr, którzy są lv stanie
dostarczyć przedmiot zamówienia w cenaclr dużo niższych ale w terlnillie
dłtlzszym (ak np. i2 godzin), W konsekwencji zapis ten narusza korrkurencję
oraz zasadę rórł,nego udziału stron w postępowaniu - co wyn ika choćby z
Wyroku KIO z dnia22 grr.rdnia 2009 r. (KIO/UZP 1734109):.,Szeroko po.ięte

wymagania zarnawiającego (w §m rórł,niez dotyczące rniejsca czy sposobu jego
realizacji) składające się na opis przedrniotu zamórł,ienia mogą naruszać
konkurencję, o której stanowi art. ż9 ust. 2 ustawy Prarł,o zamór,vień publicznyclr,
nie tyko poprzez eliminac.ję niektóryclr rvykonawców z tnozli,uvości zaoferorvania
sr,voich usług czy produktów, ale rólvniez w sposób nadmiernie utrudniający
przygotolvanie i złożenie korzystnej ekononicznie i racjonalnej oferty.
Postanowielria tego typu lrie mogą wprowadzać wymogów. które zrożnicują
sytuac.ję wykonawców obecnych na rynku w sposób nadlnierny. a nie
ttzasadniony racjonalnyni i obiektyrvnymi potrzebami zamawiającego, które dany
opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić."

Nie - porriervaż są to ieki
ratujące życie

2 Czy Zamawiający w par. 5.2 dopisze, ze w takiej sytuacji stosuje się zapisy par.7?
Procedurę reklamacyj ną r.vyczerpLr jąco regulują zapisy par. 7 i brak podstalł,
do rvprorvadzania odrębnej procedury ..odmowy odbioru leków", tyrn bardziej. ze
zgodnie z KC Wykonawca ma prawo uczestniczenia w procedurze reklamac.ji i

1ej rozpatrzenia. Tymczasem par. 5 u,prowadza jedrrostronny tryb

,.odmorvy odbioru" - bez wskazania, czy taka odmowa uruchamia
procedurę reklarnacji wskazaną w par. 5" czy tez przebiega rv inny, nieu,skazany
rv umowie sposób.

Tak - z wyłączeniern lekór.l,

ratu.jących życie

) Czy Zamawiający \,v par.'l zamieni tennin ż4 godzin na termin 3 dniroboczych?
Załatwienie reklamacji w tenninie krótszyrn jest w praktyce rriemożlilve, z uwagi n

konieczrrość analizy dokumentów przez finnę kurierską oraz służby magazynu
farmaceutycznego.

Tak-3dnirobocze

4 Czy Zamawiąący w par. 14.1.3 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do
dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko
one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony
zawierĄą umowę objętą obowiązkiem dostaw, Wykonawca nie jest w stanie
zapewnió, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny,Ęmbardziej, że
moze się towiazać zrażącą stratą po stronię wykonawcy,

Nię

5 Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w Pakiecie nr 42 posiadał
własne, udokumentowane badania klinicznę potwierdzające skutecznośó i
bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje doĘczące stosowania u
pacięntów o wskazaniach niezabiegowych (interna, kardiologia) oraz

Tak



zabiegolłych ( chirurgia )?
6

-C-r,v Za^u*iający wymaga aby zaoferowany lek w Pakiecie nr 42 był

zare.jestrowany we wszystkich krajaclr Unii Europejskiej ?

Dopuszcza nie wymaga

,7 Czy Zama-ąący dopuszcza, aby zaoferowany lek w pakiecię nr 42 był objęł
obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa teraPii?

Dopuszcza nie wymaga

8 Dotyczy pakietu nr 59
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunkórv zakupu i sprostanie

wymaganiom Zanlarviającego, czy Zanlawiający r.vyrazi zgodę na dostarczenie lv

zadaniu nr 59 w pozycji nr l produktu o takim samym zastosowaniu klinicznynr,

r,vorka tró.jkomorowego zarł,ierającego aminok,uvasy 8B.6g, elektrolit1,, glrrkozę

ż8Og, azot 14g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz

olejlt sojowego ( w stosunku 80/20). energii całkorvite.j 2210 kcal- olimel N7E

2000 ml?
pozytyrvrla odpowiedz pozwoli na składanie konkurencvjnych ofeń.

W przypadku pozytylvnej odpowiedzi prosinry o wydzielenie r.v/w produktu do

osobnego pakiettl.

Zamawiający nie wyraza
zgody

9 Do§czy pakietu nr 59
W trosce o uzyskanie na.jkorzystniejszych warunków zakupu i sprtlstallie

wyrnaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający lł,yrazi zgodę na dostarczetrie u,

zadaniu nr 59 w pozycji rrr 2 produktu o takirn samym zastosor.vaniu klirricznym,

worka trójkomororvego zawierającego aminoklvasy 66,4g, elektrolity, glukozę

210g, azot 10,5g oraz emulsję tłuszczorvą, ktora jest związkiem ole|u z olilvek
oraioleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii całkolvitej 1710 kcal - olirnel

N7E l500 ml?
pozytywna odpowiedz pozrvoli na składanie konkurencyjnych ofer1.

W prŹypadku pozytyrł,nej odpowiedzi prosimy o lrl,dzielenie w/rv produktu do

osobnego pakietu.

Zarławiający nie wy,raża

zgody

10 DoĘvczy pakietu nr 59
W tiosce o uzyskarrie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie

r,vymaganiom Za,rnawiającego, czy Zalnawiający wyrazi zgodę na dostarczenie lv

zadaniu nr 59 w pozycji nr 4 produktu o takim samym zastosorvaniu kiiniczn;,,m.

lł,orka tró.jkomororvego clo podaż.v drogą żył obrvodowy,clr lub centralrrych

zarł,ierający aminokwasy 50.69, elektroli§, glukozę 150g. azot 8g oraz emulsję

tłuszczówą, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( lv stosLrnkr-l

80/20), energii całkor,vitej l400 kcal- Olimel PeriN4 2000ml ?

Pozytywna odpowiedź pozwoli rra składanie konkurerrcy,jnych ofer1,

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie lv/w produktu do

osobnego pakietu,

Zanlalviający nie wyraża
zgody

11 Dotyczy pakietu nr 59
W trosce o uzyskanie rrajkorzystniejszych rvarunków zakupu i sprostaItie

wl,maganiom Zalnar,viającego, cz1, Zarnau,ia.jący wl,razi zgodę na dostarczęnie W

zadaniu nr 59 w pozycji nr 5 produktu o takim sanlym zastosorvaniu klinicznYnr,

r.vorka tróikomorowego do podazy drogą żył oblvodorvyclr lub centralnych

zawierającego alninokwasy 38g, elektrolity, glukozę 112.5g. azot 69 oraz ernulsję

tłuszczową, która jest związkiern oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w,stosunkr_l

80/20), energii całkowitej 1050 kcal- Olimel PeriN4 1500ml ?

Pozyt}.vvna odpowiedz pozwol i rra składan ie kon kurency, j nych ofer1.

W przypadku poąvtyrvnej odpowiedzi prosirny o wydzielerrie r.v/w prodrrktu do

osoblrego pakietu,

Zamalviający n ie w},raza

zgody

12 DoĘczy pakietu nr 59
W trosce o uzyskanie na.ikorzystniejszych warunkór.v zakupu i sprostanie

wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wl,razi zgodę na dclstarczenie w

pakiecie nr 59 w pozrycji nr 6 produktu o takim Sanym zastosowatliu

klirricznyn, systenru do żywienia pozajelitor,vego w worku dlvukomorowym,

zaw,ierającego 75 g aminokr.vasów, l 2,4g azotl, 263 g glukozy, wańości

energetycznej 1350kcal- Clirrirnix N 17G35E l 500mI?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencl,jnych ofefi.

W przypadkll pozyty$,nej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w prodrrktLr do

osobrlego pakieltr.

Zamawiaiący nie wyraza
zgody



13 Do§,cz1,, pakiettr nr 60
v/ trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie

lvymaganiorn Zamar,viającego, czy Zamasviający wyrazi zgodę na dostarczenie w

zadaniu nr 60 l,v pozycji nr 5 produktu o takinr samynr zastosowaniu klinicznYn-r,

worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 33g z elektrolitami, glukozę

120g, azot 5,4g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z olirvek oraz

oleju sojowego ( rł,stosunku 80i20), energii niebiałkorł,ej 78Okcal, energii

całkolvitej 9l0 kcal, do podaĄ drogą zył centralnych lub obrvodowyclr _

Multimel N4-550E, 1 500 ml?
Pozytywna odpolviedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofeń,

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosirny o wydzielenie w/l,v produktu clo

osobnego pakietu.

Zamawiający rrie wyraża
zgody

14 Dotyczy pakietu nr 60
w tiosce o uzyskanie najkorzystnie.iszych warunków zakuptl i sprostaIlie

lvymaganiom Zanrawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę lra dostarczenie w

zadaniu nr 60 w pozycji nr 4 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym.

worka trójkomorowego do podaż1, drogą żył obwodowyclr lub centralnych

zalvierajątego aminokwasy 44g, elektrolity. glukozę 1609, azot 7,3g oraz emulsję

tłuszczówą. która jest zrł,iązkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku

80/20), energii całkoł,itej 1215 kcal_ MLrltirnelN4 550E, 2000 rnl?

Pozytylvna odpowiedź pozwol i na składan ie korrkr:rencyj rlycl-r ofert.

W przypadku pozyty"wnej odpolviedzi prosimy,o r,v,vdzielenie r,v/w produktu do

osobtlego pakietu.

Zarnarviający nie wyraża
zgody

l5 Dotyczy pakietu nr 60

W trosce o uzyskarrie rrajkorzystniejszych rvarunkórv zakupu i sprostallie

rvymaganiom Zamawiającego, czy Zalnawiając_v rvyrazi zgodę na dostarczenie rv

,uaunń nr 60 lv pozycji nr 1 produktu o takinr salnym zastosor,vanirr kiinicznym.

worka trójkomorowego zar.vierającego aminokr.vasy 85.,łg, elektroliąv. glukozę

165g. azot 13,5g oraz emulsję tłuszczorvą. ktora jest zrł,iązkiem oleju z olir,vek

oraz oleiu sojowego ( rv stostlnku 80/20). energii całkowitej 1600 kcal - Olimel

N9E 1500ml ?

Pory-tywn a odpowiedź pozrł,o l i rra skład an ie konkurenc_vj n1,,c h of,ert.

W przypadku pozyfywnej odporviedziprosirnv o lq,dzielenie rv/rł,produktLl do

osobllego pakietu.

Zamawia.jący nie \\Traza
zgody

I6 Dotyczy pakietLr nr 60
W tiosce o uzy-skanie najkorzystniejszych lvarunkórł, zakupu i sprostanie

wymaganiom Zanrawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w

zadaniu nr 60 w pozycji nr 2 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym.

worka tró.ikornorowego zawierającego aminokwasy 56,9g, elektrolity. glukozę

l10g, azot 9gorazernulsję tłuszczor,vą, która jest związkiem oleju z oliwek oraz

olejLr sojowego ( w stosunku 80/20), energii całkowitej 1070 kcal - olimel N9E
1000ml ?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie korrkurencyjnych ofeft,

W przypadkll pozytFvllej odpowiedzi prosimy o wydzielenie rł,/lv produktu do

osobllego pakietu.

Zamawiający nie wyraza
zgody

I,7 O" tr"*, S: ,st, l lit. a) wzoru umowy. Prosirny o wydłużerlie termitlu dostalvy

w trybie CITO w zakresie ar§kułów ratlliących życie do 8 godzin,
Zamawiający wyraza zgodę

18 ffit,=śct §3 ,"t_3 wzorll u|now},prosill-ty o dodarrie słórv zgodnych z przesłanką

rn-nikającą z treści afi. 552 k.c.: "... z lv_vłączenienr powołania się przez Dostar.vcę

na okoliczności, które zgodnie z przepisami prarva powszechnie oborviązującego

uorawniaiąSprzedaiącegodoodmorv-vdostarczeniatoL

Nie

19 ffi)tiretpierwSZeWZorLltll1-lo\\y.CzyZalnawiającywyrazi
zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za niervykonanie całości lub

części zanrówienia \v tenninie \v wysokoścl02% rvartości brutto

niedostarczorrych towarórv dziennie?

Zamawiający zmienia zapis
na: -niewykonania całości lub
części zamówienia w terminie
- w wysokości 0,020ń kwoty
brutto niezrealizowanej w
tęrminie części zamówienia,
za każdy dzień opóźnienia,
nie więcej jednak niZ I0%
kwota brutto niezrealizowanej



w terminie części
zamówienia.

20 Do treści §6 ust, 1 lit, a) tiret drugie wzoru umowy. C,zy Zamasviający l1yrazi
zgodę na naliczanie ewentualne.j kary umolvnej za rozu,iązanie umorvv w
rvvsokości 1 0% warlości brutto niezrealizowanei części tttllorł,v'7

Tak

21 Do treści §6 ust. 3 wzoru Lllllowy prosin-ry o dodanie słórv: ..zgodnie z aft, 4 pkt 3

lit. a) ustawy z dnia 8 marca 20l3 r. o przeciwdziałaniLr nadmiernl,m opóźrrieniorn
w transakciach lrandlor,vych".

Tak

22 Do treści §l4 ust. l pkt 1) wzoru umo\\,y. Zalllawia_iącl,zastrzega sobie
mozlirvość zmian ilościorv_vch przedmiotu umowy. ale nie rvskazał w zaden
sposób granic zmian ilościowy,ch odnośnie poszczególnych pozyc_ji itp, Zgodrrie z
at1.141r,rst.2.wzlviązku zart.I44ust. 1-1b, ld, 1eUstaw5lPZP, brakokreślenia
r,varunków zmiany umowy będzie przesądzac o niervazności zapisórv z § 14 ust. l
pkt l ) wzoru umowy. Czy, w zrł,iązku zrym, Zamarł,iający odstąpi od tych
zapisów w umorvie?

Zamar.viający do paragrafu 4
dodaje pkt 6:

Niezreal i zor,vanie całości
zamólvienia przez
Zalnarł iającego nie lttoże
stanorł,ió podstalvy
j akichkolwiek roszczeń ze
strony Wykonarvcy, pod
lł,arunkienr, że
niezreal i zorvana waftośó
uln owy przez Zamalvi a.j ące go
nie będzie lviększa niż20 oń

wartości umo\\Ąr'.

/-J Do treści §i4 ust. 1 pkt 2) wzorll ulnowy prosinl.v o dodanie słólv: .....jednak na
okres nie dłuższy niz 6 nriesięcy.".

Tak

ż4 Do treści §14 ust. 1 pkt 3) wzortl ulno\q/. Cz.v lv przl,padktr lvstlzvnlallia
prodLtkcji lub rr,ycofania z obrotu przedrniotu Lllnowv i braku mozliwości
dostarczenia zanriennika produktrr lv cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło
rażącą stratą dla Wykonarvcy), Zamar,viający rvyrazi zgodę na sprzedaz w cenie
zbliżonei do rvnkowei bez konieczności ponoszenia kary przez wykonar,r,cę?

Nie

ż5 Czy rv stosttnku do Zarnalviającego na chlvilę obecną aktr-ralizu.ją się przesłanki
.,tliervypłacalności" oraz..zagrożenia nierłrypłacaInością" ."v rozurnieniu ań. 6

ustawy z dn. 1.01.2016r. - Prarvo restrukturyzacyjne (Dz.U,2015.97B zpoźn.
zn.) oraz art, 10 Llstawy z dn,28.02.ż0O3r. - Prar.vo upadłościorve (Dz,U.60 .535 z
poźll. zn.)? Czy wedŁrg rviedzy Zamarviającego rł,/rv przesłanki staną się
aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończetria umo,uvy zalvaltej na skutek
rriniei szego postępowania?

Nie

26 Czy Zamalviający lł,yrazi zgodę na ustanowiellie ze srro.jej strollv zabezpieczert
cyrvilnoprawn_u-ch pralvidłowego rvykonania umowy przetargorvej, rł,,jednej z
następując.vch postaci: - cesj i na zaL,lezpieczenie w Narodow)/ll1 Funduszu
Zdrorvia; - rveksla in blanco wrazz deklaracją; - poręczetlia podmiotu trzeciego"
np. rvspólnika lub organlr załozycielskiegoi - zabezpieczenia rzeczowego np.
zastawll rejestrowego 1u6 y, jakieikollviek innej fonnie stanorviące.j
zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne rv przypadku ewentualnego
otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępolvania restrukturyzacf nego lrrb

upadłościor.vego? Celem lvy,jaśnienia powyzszego zapl,tania z\vracany uwagę na
ogromne ryzyko Wykonawc1, zrl iązatle z potencjalnym ogłoszeniem
postęporvania restrukturl,zacy.jnego lub upadłościorvego wobec Zanlari,iającego.
polegające m.in. na rriemozliwości odzyskania (w całości lrrb w części) należności
objętych Inasą sanacyjną. W razie odmownej odporł,iedzi, prosimy o jej
uzasadnienie i wskazanie, cz)/ w toku trwania umo\ł,y przetargowej Zamalviający
zalnierza korzystać znarzędzi przelł,idzianyclr rł,ustar,vie zdn. |.01.20l6r, -
Prawo restrukturyzacyjne (Dz,U,20l 5.918 z pożtl. zlll,) i ustarvie z dn.

28,02.2003r. * Prawo rrpadłościorł,e (Dz,U.60.535 zpoźll. zm.).

Zamarviający nie wyraza
zgody.

Zamalv iając1, ni e zamięr za
korzvstac z narzęclzi
przewidzianych \ł,

ponizszych ustarł,ach.

2"I Czy Zamawiający wymaga. aby produkt Atracuriunr besilate 50 nlg / 5 ml x 5

alnp. w Pakiet 13 LEKI IV, poz, 1 posiadał zapis rv Clraraktery,,styce Produktrr

Leczniczego, który pozwala tla przecholvywarrie prodrrktu po rozcieńczelliu rł,

.iednyn z płynów do infLrzji w temperatllrze powy,,żej 25'C?

Dopuszcza tlie rvymaga



28 Crł * cęlu miarkowania kar umownychZamawiający dokona modyfikacji
postanowień projektu przysz}ej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a/: 1.

Za niewykonani e lub nienalezyte wykonan ie umowy strony obowiązyrrua ć b ędzie
stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: a/ Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w przypadku: - niewykonania całości lub części
zamówienia w tęrminie - w wysokości 0,02oń kwoty brutto niezrealizowanej w
terminię części zamówienia, zakażdy dzień opóżnienia, nie więcej jednak niz
10% kwoty brutto nięzrealizowanej w terminie części zamówienia, - rozwiązania
umowy przezlłorąkolwiek ze stron zprzylzyn|eżących po stronie Wykonawcy
w wysokości I0oń niezręalizowanej części kwoty brutto wskazanej w § 4 ust, 2
umowY,

Tak

29 Czy Zanlawia.jący wyrazi zgodę na wprorvadzetrie zmian w § 6 ust. 3 poprzez
zamianę słów .,odsetki ustaworł,e" na.,odsetki ustaworve za opóźnielrie w
transakci ach 1randlowych"?

Tak

30 Czy Zalnawiający dopLrści, rł, pak.1 poz. 3 1, opakowallie stojące z drvolna
szczelnymi nrembranartti, które zapewni trwałe połączenie z zestawem do
przetoczeń oraz posiada konstrukcję zgodną z najnowszymi standardami
Farmakopei Polskiei?

Dopuszcza nie wl,maga

ll Czry Zalnalviający dopirści w pak.1 poz.29 opakor.vanie stojące z dwoma
szczelnymi membranami, które zapewni trwałe połączenie z zestawem do
przetoczeń oraz posiada konstrtrkcję zgodną z najnorvszymi standardanri
Fannakopei Polskiei?

Dopuszcza nie wymaga

)/, Czy Zatnau,iający nydzieli z pak. 5 poz,1 i 2 w celu złożęllia konkrrrencl,jnej
oferty na pozostałe produkty ?

Nie

J_) Cz.x,Zalnawiający w pak. 5 w poz.3 i 4 rv celu minimalizacjikosztór.v
użytkowania wymaga opakowania wyposazonego w drva oddzielne. niezalezne
stervlne nofi nie wymagaiące dezynfekcii przed pierwszym uzyciem?

Dopuszcza nie wynraga

34 Czy Zalnawiający wydzieli z pak. 7 poz.l, 2 i 3 w celu złozenia konkurencyine.j
of-ery na pozostałe produkty ?

Nie

35 Czy Zalnawiający wydzieli z pak. B poz.i r,r, celu złozenia konkurencyjnej oferty
na pozostałe produkty ?

Nie

36 Czy Zamalviający wydzieli z pak. l 0 poz, 20 lv celu złożenia konkurencyjnei
oferty, na pozostałe produkty ?

Nie

31 Czy Zamawiający w pak. 10 w poz. 20 w celu minimalizacji kosztów
uĄńkowania wymaga opakowania wyposażonego w dwa oddzielne, niezależnę
sterylne porW nie wymagaiące dezynfękcii przed pietwszym uźyciem?

Dopuszcza nie wymaga

38 Czy Zamall,iający dopuści w pak. 13 rv poz. l0 Lidocainurn 10lo 20 rnl x 5 amp, ? Tak

39 Czy Zamawiający dopuści. w pakiecie 2 pozycja 1 , produkt pakowarry po 10

fiolek z odpowiednim przeIiczelliem ilości?
Tak

40 Czy Zanawiający, w pakiecie 60 pozycja 1, dopuści produkt pakowany po zł

sztuki z odpowiedrrim przeliczeniem ilości?
Tak

41 Cz,y Zamawiający, r.v pakiecie 60 pozycja 3 oraz 6, dopuści produkt pakowany po

6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Tak

42 Prosimy o podanie, wjaki sposób prawidłowo przeliczyó ilość opakowań
handlowych w przypadku gdy zaoferowane przez Wykonawcę opakowanie
handlowe jest niepodzielne przez całkowitą ilość danego leku określonąptzez
Zamawiającęgo - aąl podaó pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość
opakowań przeliczyó po dwóch miejsc po przecinku? Chodzi o przeliczenia
innych opakowań aniżęli tablętki/ kapsułki.

Naleźy ilość opakowań
przeliczyc do dwóch miejsc
po przecinku

43 Czy Zamawiający dopuszcza, aby w pakiecie ż9 pozycja 1, Bupivacainum 0,50ń

(20mgl4 ml) x 5 amp., hypertoniczna względem pĘnu mózgowo-rdzeniowego,
nie bvła pakowana w iałowę blisw?

Zgodnie zSIWZ

PRT.EW
Kemi


