
1 
 

 
SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

tel. centrala: (+48 12)     428  73 00 
tel. sekretariat: (+48 12) 428  73 04 
fax: (+48 12) 425-12-28 

 
e-mail: office@kcr.pl 

http://www.kcr.pl 

NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 
                                          
                           Kraków, 1 czerwca 2012 r. 
 
Dotyczy:  odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawę produktów leczniczych, 

wyrobów medycznych oraz kosmetyków na potrzeby Krakowskiego Centrum 
Rehabilitacji.”. Post. nr A.I. 271-27/12. 

 
  
 

WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU 
ZNAK A.I.271-27/12 

 
 
 
I. 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że w 
przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu 
oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. nr 178 (Marcaine Spinal Heavy 0,5%- 4ml. X 5 amp.) wymaga 
zaoferowania produktu, którego działanie znieczulające pojawia się nie później niż po upływie 5-8 minut? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający ww. wymienionej pozycji wymaga zaoferowanie produktu, którego działanie znieczulające 
pojawia się nie później niż po upływie 5-8 minut.  
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 65 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego 
w formie roztworu gotowego do podaży Ciprofloxacin Kabi 200mg rozpuszczony w 100ml 0,9%NaCl? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami, 
Wykonawca wskazuje modyfikację w załączniku do wzoru umowy  (który zgodnie z pkt 7.4. SIWZ należy 
złożyć wraz z ofertą). 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 219 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Fresubin Original 
w opakowaniu EasyBag 500ml? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami, 
Wykonawca wskazuje modyfikację w załączniku do wzoru umowy  (który zgodnie z pkt 7.4. SIWZ należy 
złożyć wraz z ofertą). 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Geloplasma 
– roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500ml? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgodę. 
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Pytanie 
Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Volulyte 
6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, 
anion organiczny: octan) w opakowaniu worek freeflex 500ml? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 4, 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Mannitol 
20% w opakowaniu szklanym? 
Opakowanie szklane jest znacznie bezpieczniejsze w przypadku Mannitolu, gdyż jest całkowicie przezierne, 
co daje możliwość zauważenia i rozpuszczenia wszystkich skrystalizowanych cząsteczek. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami, 
Wykonawca wskazuje modyfikację w załączniku do wzoru umowy  (który zgodnie z pkt 7.4. SIWZ należy 
złożyć wraz z ofertą). 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Natrium 
Chloratum 0,9% 1000ml w butelce stojącej w dwoma sterylnymi portami KabiPac? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami, 
Wykonawca wskazuje modyfikację w załączniku wzoru umowy  (który zgodnie z pkt 7.4. SIWZ należy 
złożyć wraz z ofertą). 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 2-5, 7-9,14, 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań KabiPac? 
Opakowanie KabiPac to butelka wolnostojąca, posiadająca dwa oddzielne korki poliizoprenowe, z 
oznakowanym zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie użytkowania. Większy służy do 
przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji. 
Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania w 
stosunku do innych opakowań. Po usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki 
samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia 
otoczenia, jeśli w opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez personel.  
Dzięki zastosowaniu polietylenu klasy medycznej i płaskiemu kształtowi butelka samoistnie opróżnia się w 
trakcie infuzji bez potrzeby dodatkowego napowietrzania. Opakowanie nie wchodzi w reakcje z 
dodawanymi do płynów lekami.  
Asortyment płynów infuzyjnych w opakowaniach KabiPac jest największą ofertą pod względem pojemności 
(100ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml) i różnorodności płynów w bezpiecznych opakowaniach, co umożliwia 
wdrożenie wymaganej terapii płynowej kompleksowo w bezpiecznych opakowaniach. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami, 
Wykonawca wskazuje modyfikację w załączniku do wzoru umowy  (który zgodnie z pkt 7.4. SIWZ należy 
złożyć wraz z ofertą). 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1  poz. 222 pasków do glukometrów, które 
nie wymagają kodowania, posiadają kapilarę do automatycznego zasysania próbki  otrzymanej z krwi 
włośniczkowej lub z krwi pełnej z żył. Proponowane paski do glukometrów zapewniają pomiar stężenia 
glukozy kalibrowanej do osocza w zakresie 10-600 mg/dl w czasie 5 s. Nowoczesna, biosensoryczna metoda 
pomiaru oparta na enzymie GDH-FAD zapewnia, że obecność w badanej próbce krwi galaktozy, maltozy 
lub fruktozy oraz 74 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów dokonanych 
proponowanymi testami. Proponowane paski zapewniają prawidłowy pomiar stężenia glukozy we krwi w 
zakresie hematokrytu 0 -70% co pozwala stosować je u noworodków, jednocześnie współczynniki 
zmienności i powtarzalności testów wynoszą < 5%. Proponowane paski zostały przetestowane i spełniają 
wymagania normy ISO 15197 
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Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
W przypadku zgody prosimy o podanie ilości glukometrów niezbędnych do realizacji zadania. Proponowane 
glukometry zasilane są ogólnie dostępnymi bateriami typu AAA, które zapewniają bezproblemową i tańszą 
eksploatację urządzenia. Automatyczny wyrzut paska po badaniu zapewnia brak bezpośredniego kontaktu 
personelu ze zużytym testem paskowym co eliminuje niebezpieczeństwo zakażenia chorobami 
przenoszonymi drogą krwi. Duży czytelny wyświetlacz LCD zapewnia komfort odczytu nawet przy 
niedostatecznym oświetleniu. Aparat zapewnia prawidłowy pomiar w temperaturach pomiędzy 10 a 40 °C z 
jednoczesnym ostrzeżeniem o przekroczeniu dopuszczalnego zakresu.  
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, ze swojej strony zapewniamy wieczystą gwarancję na glukometry oraz 
przeszkolenie personelu.  
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wydzielenie z pakietu 1 poz. 222? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 9 poz. 2? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 poz. 126 Gabka Garamycin? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Pakiet nr 9 – pozycje nr 9-10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej  (30 sekund) i chirurgicznej (1,5 
minuty) dezynfekcji rąk, który nie zmienia neutralnego pH skóry, dla którego producent nie określa pH, 
ponieważ jest to nieuzasadnione dla produktów zawierających więcej niż 60% alkoholu w objętości, 
opartego na bazie: propan-1-olu, propan-2-olu, etylosiarczanu mecetroniowego, wolnego od substancji 
drażniących i alergizujących, zawierającego substancje pielęgnujące i nawiżające skórę rąk, o przedłużonym 
czasie działania do 6  godzin, bójczego wobec: B, MRSA, Listeria, Salmonella, F, Tbc, V (HIV, HIV, HCV, 
Vaccinia, BVDV, HSV, SARS, Adeno, Rota), zarejestrowanego jako produkt biobójczy? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami, 
Wykonawca wskazuje modyfikację w załączniku do wzoru umowy  (który zgodnie z pkt 7.4. SIWZ należy 
złożyć wraz z ofertą). 
 
Pytanie 
Pakiet nr 9 – pozycje nr 9-10 
Prosimy o wyłączenie pozycji nr 8-10 z zadania nr 9 i utworzenie z nich odrębnej części Zamówienia. 
Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór 
rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw profesjonalnych środków czystości oraz 
dezynfekcyjnych. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający modyfikuje załącznik do wzoru umowy dla części 9 w punkcie II niniejszego pisma.  
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Pytanie 
Projekt umowy §10 ust 1a 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu dostawy 
na wysokość 0,2% niezrealizowanej części umowy, za każdy dzień opóźnienia 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leków w opakowaniach innych niż wskazane  w SIWZ    i 
odpowiednie przeliczenie ilości wymaganych opakowań? Czy ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych 
opakowań w górę czy pozostawić po przecinku? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. Ilość należy zaokrąglić do pełnych opakowań. W przypadku zaoferowania 
produktu z proponowanymi parametrami, Wykonawca wskazuje modyfikację w załączniku do wzoru 
umowy  (który zgodnie z pkt 7.4. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę postaci proponowanych preparatów- tabletki na tabletki 
powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko – strzykawki i odwrotnie? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami, 
Wykonawca wskazuje modyfikację w załączniku do wzoru umowy  (który zgodnie z pkt 7.4. SIWZ należy 
złożyć wraz z ofertą). 
 
Pytanie 
Pakiet 9 poz. 3 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego 
na bazie octenidyny, do oczyszczania ran, ułatwiającego zmianę opatrunków na ranach, aktywnie 
nawilżającego, dekontaminującego i oczyszczającego ranę, tworzącego idealne warunki dla procesu gojenia 
się rany, wspierającego naturalne procesy naprawcze, utrzymującego odpowiedniego stopnia nawilżanie w 
ranie przy równoczesnym stosowaniu wszystkich rodzajów opatrunków, utrzymującego idealny bilans 
wilgoci w ranie, w postaci żelu, opakowania a 20ml. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami, 
Wykonawca wskazuje modyfikację w załączniku wzoru umowy (który zgodnie z pkt 7.4. SIWZ należy 
złożyć wraz z ofertą). 
 
Pytanie 
Pakiet 9 poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego w płynie, jest to roztwór do płukania ran zawierający w 
swoim składzie octenidynę oraz oxadermol substancję najskuteczniej zmniejszającą napięcie 
powierzchniowe troszcząc się o doskonałą tolerancję i najskuteczniejsze oczyszczanie łożyska rany, służący 
do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym, jak również do usuwania 
włóknistych płaszczy i biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki i wysoką biozgodność i 
biokompatybilność, w opakowaniach 350ml? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami, 
Wykonawca wskazuje modyfikację w załączniku wzoru umowy (który zgodnie z pkt 7.4. SIWZ należy 
złożyć wraz z ofertą). 
 
Pytanie 
Pakiet 9 poz. 6 i 7 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, 
przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi 
oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran i zdejmowaniem szwów, 
przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, 
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Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-
propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków. Preparat, który chcemy 
Państwu zaoferować jest zarejestrowany jako produkt leczniczy i posiada ocenę użytkową IMiDz i jest 
bezpieczny w stosowaniu, ponieważ jest dopuszczony do stosowania u noworodków. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami 
(równoważnego), Wykonawca wskazuje modyfikację w załączniku do wzoru umowy  (który zgodnie z pkt 
7.4. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 
 
Pytanie 
Pakiet 9 poz. 8 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat równoważny przeznaczony do chirurgicznego i 
higienicznego mycia rąk. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować jest sprawdzony dermatologicznie, 
chroni i pielęgnuje skórę podczas mycia i jest odpowiedni dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Nie zawiera 
barwników oraz mydła i posiada neutralne pH dla skóry oraz alantoinę chroniącą skórę przed 
podrażnieniami oraz środki powierzchniowo czynne. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Pakiet 9 poz. 9 i 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie zawierającego barwników i substancji 
zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, zawierającego w 100g: etanol 96% – 78,2g, propan-2-
ol – 10g i bifenyl-2-ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji 
higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i 
pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, możliwość stosowania przez 
alergików, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, 
HBV, HCV, HIV, Noro, SARS). 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Pakiet 10 poz. 4 
Czy w pozycji 4 Zamawiający miał na myśli preparat sterylny, gotowy do użycia, do oczyszczania i 
nawilżania ran, usuwający biofilm i nekrotyczne tkanki w płynie (350 ml) lub w żelu (20 ml). Prosimy o 
podanie wymaganej ilości preparatów. 
Odpowiedź do pytanie 
Zmiana SIWZ z 29.05.2012 r. 
 
Pytanie 
Pytanie ogólne: 
W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy 
wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami 
matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).  
Odpowiedź do pytanie 
Należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie innych wielkości opakowań preparatów niż wymagane 
w SIWZ (celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej lub gdy na rynku występuje tylko opakowanie 
handlowe o wielkości innej, niż wymagane w SIWZ), z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości i 
zaokrągleniem ewentualnych ułamkowych ilości do pełnego opakowania w górę? 
- pak 1, poz 58 – na opakowanie x 40szt – 8 opakowań 
- pak 1, poz 61 – na opakowanie x 40szt – 12 opakowań 
- pak 1, poz 109 – na opakowanie x 20szt – 12 opakowań 
- pak 1, poz 115 – na opakowanie x 40szt – 10 opakowań 
- pak 1, poz 149 – na opakowanie x 20szt – 10 opakowań 
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- pak 1, poz 150 – na opakowanie x 40szt – 3 opakowania 
- pak 1, poz 153 – na opakowanie x 20szt – 200 opakowań 
- pak 1, poz 154 – na opakowanie x 20ampułek – 40 opakowań 
- pak 1, poz 170 – na opakowanie x 1 szt – 50 opakowań 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami, 
Wykonawca wskazuje modyfikację w załączniku do wzoru umowy  (który zgodnie z pkt 7.4. SIWZ należy 
złożyć wraz z ofertą). 
  
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie w pozycjach, gdzie jednostka miary jest 
sztuka 
- pak 1, poz 55 – 180 opakowań x 16 tabletek musujących 
- pak 1, poz 68 – 80 opakowań x 5 ampułek 
- pak 1, poz 189 – 4 opakowania x 5 ampułek 
- pak 1, poz 190 – 2 opakowania x 5 ampułek 
- pak 1, poz 198 – 15 opakowań x 4 worki 
- pak 1, poz 276 – 5 opakowań x 4 fiolki 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami, 
Wykonawca wskazuje modyfikację w załączniku do wzoru umowy  (który zgodnie z pkt 7.4. SIWZ należy 
złożyć wraz z ofertą). 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci preparatów z ampułek na fiolki i odwrotnie, celem 
zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej lub jeśli na rynku występują jedynie preparaty w innej postaci 
niż wymagane przez Zamawiającego? 
- pak 1, poz 154 – na ampułki 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami, 
Wykonawca wskazuje modyfikację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie z pkt 7.4. SIWZ należy 
złożyć wraz z ofertą). 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci form doustnych proponowanych preparatów, ( tabletek, 
tabletek powlekanych, tabletek dojelitowych, kapsułek dojelitowych, tabletek drażowanych, kapsułek, 
kapsułek twardych), celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej lub jeśli na rynku występują jedynie 
preparaty w innej postaci niż wymagane przez Zamawiającego?  
- pak 1, poz 177 – na kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami, 
Wykonawca wskazuje modyfikację w załączniku do wzoru umowy  (który zgodnie z pkt 7.4. SIWZ należy 
złożyć wraz z ofertą). 
 
Pytanie 
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie lub wykreślenie z Pakietu 1, pozycji 23, ze względów na 
niedostępność z powodów technicznych i jakościowych. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie lub wykreślenie z Pakietu 1, pozycji 298, ze względów na 
wycofanie preparatu z oferty Producenta. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1, poz 301 preparatu w postaci kapsułek 
miękkich x 100 sztuk, 3 opakowania. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami, 
Wykonawca wskazuje modyfikację w załączniku wzoru umowy (który zgodnie z pkt 7.4. SIWZ należy 
złożyć wraz z ofertą). 
 
Pytanie 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 294, 295 
Czy zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia zwierał substancje pomocnicze stabilizujące lek: 
EDTA (edetynian disodu) i kwas cytrynowy w celu uniknięcia rozkładu substancji czynnej ? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami, 
Wykonawca wskazuje modyfikację w załączniku wzoru umowy (który zgodnie z pkt 7.4. SIWZ należy 
złożyć wraz z ofertą). 
 
Pytanie 
Czy zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był przebadany pod względem trwałości chemicznej i 
fizycznej, która potwierdza, że roztwór można przechowywać w temperaturze 25ºC do 24 godzin i do 48 
godzin w lodówce w temperaturze 2-8ºC ? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami, 
Wykonawca wskazuje modyfikację w załączniku wzoru umowy (który zgodnie z pkt 7.4. SIWZ należy 
złożyć wraz z ofertą). 
 
Pytanie 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 236  z Pakietu nr 1  do osobnego Pakietu  dotyczącego 
produktu PERFALGAN   INJ. 1 G/100 ML x 12 FL.  i wyrazi zgodę na produkt zamienny o nazwie 
Paracetamol Panpharma  10mg/ml, roztwór do infuzji (1 worek 100ml zawiera 1000mg paracetamolu w 
opakowaniach – po 10 sztuk ), który daje możliwość wygodnej podaży leku? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
II. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie 
załącznika do wzoru umowy „Tabele z wykazem produktów”. 
 
Zamawiający z części 9 zamówienia wyodrębnia pozycje nr 8, 9 i 10 do nowego pakietu numer 11.  
Poprawiony załącznik dla części 9 (o poprawionym brzmieniu) oraz nowy załącznik dla części 11 stanowią 
załączniki do niniejszego pisma. 
 
Jednocześnie pkt 4.1. SIWZ przyjmuje brzmienie: 
„Zamówienie składa się z 11 części: 
Część 1: Produkty lecznicze różnych grup terapeutycznych, surowce do receptury, materiały medyczne, 
Część 2: Produkty lecznicze różnych grup terapeutycznych, 
Część 3: Produkty lecznicze różnych grup terapeutycznych, 
Część 4: Produkty lecznicze różnych grup terapeutycznych, 
Część 5: Produkty lecznicze różnych grup terapeutycznych (w tym drobnocząsteczkowe pochodne 
heparyny), 
Część 6: Drobnocząsteczkowe pochodne Heparyny, 
Część 7: Produkty lecznicze stosowane w znieczuleniu, 
Część 8: Produkty lecznicze stosowane w znieczuleniu, 
Część 9: Produkty lecznicze, wyroby medyczne, kosmetyki stosowane do dezynfekcji, 
Część 10: Produkty lecznicze, wyroby medyczne stosowane do dezynfekcji. 
Część 11: Produkty do higieny rąk. 
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.” 
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III. 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 6 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.  
 
Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie (Termin i miejsce składania i otwarcia ofert): 
„Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty należy składać nie później niż do dnia 6 czerwca 2012 r. godz. 10:00. na adres: Krakowskie Centrum 
Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w Sekretariacie. 
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Oferty złożone po terminie nie będą 
otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2012 r. o godz. 10:15 w budynku Al. Modrzewiowa 22, 
30-224 Kraków, budynek nr 4, Administracja, pokój nr 10. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące cen.” 
 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania 
zawiadomienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 – poprawiony załącznik do wzoru umowy dla cz. 9 zamówienia 
– nowy załącznik do wzoru umowy dla cz. 11 zamówienia 
- poprawiony Formularz oferty 
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