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Zsodnie z art 38 u.st 1, 2 i4 Ustawv 
= 1il*:^:.:i, -yI,i.lJ';fl1i,[i*.Ji::li*ieh (teks Inorit,y Dz t) 2201s r poz3:7;":;:i?=il,!,:",ril:"Tl;:fr',"j"ffii:*#il113 y":1"#ili111i; ,,:,2vJ*,,,,iiiLas,qpujqce zapvtania,

Pytanie nr f

L?!iJJ;[?;rlli,rttt 
Zamawiajqcv w pakiecie 13 poz 1 i 3 dopusciwycens reku pakowanepo x5 riorz oopowiednimOd powied2 ::, Zamawierjqcy dopuszcza.

Pytanie nr 2

6i:i,:r::,Li:i?:,)"t&w! 
pakiecie 15 dopusr:iwycene pantoprazoru 40ms x 10 fior?

Pytanie nr 3

i:/: iit Tt#"ff!iii"3hr:r-,;3;ii fifi?rXi:;n, 
zsodnie z kartelcharaktervstvki produktu

Zgodnie

Pakiet 42 pozvcia 1' czy zamawiaiqcy dopusci w pak. 42 poz.l rek pakowany,xl fior. z odpowiednim przericzeniem
iloSci?
Odpowied2 : Zamawiajqcv dopuszcza.
Pytanie nr 5

ii.l-L{ffii,y"?l|,.lil,X=;,1,,i"E1f^T,irrcku, 
ktireso tnvarosd w temperaturze 25 stc

dopuszcza, ale nie wymaga

>1a 12" 
3jacv v3{zreri d-c osobnegt 

til-ll5g.dukt znerjdujqcy sig ak,tuarnie w Zadaniu 8,ff111. LU:+Ctfrlffi;#elestrowanyiar<oproour<reczniczyop=100szt?

J;$" 
zel o wlasciwosciach znteczulaiqcych powinien byc steryr izowany na.ibezpieczniejszq metodq

wiajqcy wymaga aby produkt byl sterylny i przeznaczony do zastosowania zg.dnie z wymaganiamiPytanie nr g

zyqa 1 f Swiazku. 
z 

.tym, 2e Zel stosowany jest na ..7\ttwo pacjenta, oczekuje przedstawienia rrao'"iinl"il i1L, I.je. na uwadze
Z,anawialqcv wymaga'auyprooutt ovt pni"rniiri ania :.^_^,^-

pytanie nr 9 
otttct maganiami zawartymi w

Pakiet 18 pozy<>ia 1' czy Zamawiaiqcv wymaga 2elu zaprikat rze w formie ampulkostrzykawki umozriwiajqcej pelne
wyrorzystanie zelu?
odpowied2:Tak' Zamawiajqcy wymaga zelu w fornie strzykawki lub ampulko-stzykawkiPytanie nr 10

i.9t!,1!it;:ili,ii,?3;iff:i;il ?:lff"J,il;j:i 
rek cerazorin-Mrp 29 ziedno,azesnym przericzeniem irosci?Pytanie nr 11

adaniu Nr 4g poz. 1,2 i 3 (Budesonidum zawiesina <1o inhalacji O,.l2S;O,S i 0,25 mg/mt)po ktorego zastosowaniu bopiawa stanu t<iiniczn"gii-roz" nastqpii juz w ciqgu kirku
wymaga.

;if1J,t"iiilfi,?rl?i;fr172n''rau'liaion L,. 11qo.' 1, 2 i 3(Budesonidum zawiesina cro inharacji 0,125; 0,5 i
0,25 mg/ml) wyrizza'zoode n : L'.^119o4 1, 2 i 3 (Budesonidum zawiesina cto inhatac

a nie mozna , z:.godnie z

Dyrektor - +48 (7 t) 30 | -l 3_l 3
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Pakiet 48 pozvcia 1'2'3' czy Zamawiajqcyyt:lEilN r 48.poz. .1,2-i 3(Budesonidum zawies;ina do inharacji 0,125; 0,5 i$:iiff'tl4tlru:;f"y;ili ni€, mozna miesza6 z eerobuai;aniz acetyrooysteinq?
Pytanie nr 14
Pakiet 48 pozvcia ,-:^r,t_,,cly,Zamawiajecy w_L1g.n1u Nr 48 poz. 1,2 i 3(Budesonidum zawiesina do inhalacji 0,125; 0,5 i
0'25 mg/ml)wymaga' aoy t6ki o tej ;aG nazwier miqdzynarodowej recz; r6r;;;;awkach pochodzily od tego samego
prooucenta ?
Odpowied2: Tak, zamawiajqcy wymaga
Pytanie nr 15

Paki zycia qcy dopusci produkt o pojemnosci s ml pakourany po 20 szt. w kartonie z
prze nzamodp ZamPyt'a 7 cza

;:"''J;,ff :l?!:e'-"i:?f ,?:;..#Xff 
,:u"";:jJllI,":iJ',"

:[?3'J.Y,.i,ffi;1";'"i,;;1flilJ3nlJ[??id'ffi,1],lil"wanv certazvdvm 1s byr w postaci
y wymaga.

ii.!i:i"1piiJi,i,i3r3 t--,ye??:?-t,pakiede 16 pozvcja 13 aby certazydym zachowywar po
Odpowied2: Zamawiaj 

, .t""n,u wymagaPytanie nr 21

fax,: +48 (71) 301_13_12
nre wyraza zgody

www,zozolawa,vlroc. pl

bupivar:ainum spinal byla roztworem

iXTil::i:.nrl4" 
r,r,czy zamawiaiqcy wymasa alry ciproftoksacyna w pakiecie 3e pozycja 2 i 3 byla w postaci

Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza, ale nie wymagaPytanie nr 22
1, Czy zamawiajqcy w pakiecie 111 pozycja 1 wymaga aby

dnie z S|WZ

Dyrektor - +48 (71) 301-t3_t3
KsiEgowoSc - +4ti t7t) 301_13_19
Kadry - +48(7 l) :;01 _ | 3-25
Place - +48 (71) 301-13_16

( tr)l0t-13_t4
'- -+48(71)3or-r3-91
- l-13_00

Zamowienia publiczne _ +4S (71) 313_26_3g
Zaopalrzenie - +48 (7 | ) :i0 I _ I 3_ I 7
Rozliczenia i Statystyka., +48 (71) 301_t3_2gorganizacja i Zarzz4dzanie- +48 (7r) 30r-r3_r 5 ;#ffi:;ll-,;tft?;,,i5'r;]ir1ji
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fi,1,5,!??,']J'*,'*Y*:.":?:'^y=;;.:');i#i"il'"1:'i*.."I;ilu';',i"X*,;::*6w i podawana w formie o"riir"j.r*r:".ru
zozolawa@zozolawa,wroc. plw zat qcze niu p rzes vta m ; ; ;{:;" ;::,:'' 

d rv I I rev\'r e I K I e

ortnnrrria.ri. ,^__, ,'Iy opis oferowanego procluktu.

ff;:[:l'rozanaliiiiacv;fi ;l;ffi ffi d';iHlli,.o*"n"so jakorek

3f,Hffi11 uZamawiat4cv 
wvmasa produktu zarejestrowanego jako tek.

vv pakiecie 4C
,, ,.,",.o*i,"'o# ,ll?i;iln=r?l$,:[ilyil miekkii
F wszysrkich firm tJinymiz

ii 1 i 2, Zamawiaj :rylny smoczek lateksowy, miqkki iz szerokim opar 
",ntykoff,o*y; {;;;;;wszystkich firm i talnymi?

;'ffilJffi'J,.? iiXlfl'J; lflffiffJ;?';ii:XffiiiJ::;i.l'lrudaqient6w - wymasa, aby orerowany
Odpowied2: Ta
Pytanie ,,rig - wYmaga'

Pakiet 16 poz
zapobiegani, taga' a odukt posiadal;zarejestrowane wskazanra w leczeniu i

korasenowa , '*ffi; 
H,!,."X,u"" 

oddziar6w chirursicznycn szpitara sqbka

tm
AJE

riu

cja 1 (Sevofluranum 250 ml_ 60 buterlek) Zamawiajqcy wymaganym adapter"r _ 
plo_gr.kt gotowy do Lrzycla.(nte wymagajqcy nakrgcaniay na wdychanie anestetyku podc:zas montazu adatrtera)?

l,adzie 1 g zawiera: 20 mg wyciqgu
kasztanowca; 30 g?

crqgu ggstego ;Co2onego z

ffJ:"rt,: Hfl:';.1t#-t;ffi:,:li?i.Tr,i:;"=" wv'cenq reku Ambroksor 15 ms/S rnr, syrop, 150 mr? Jesritar prosimy o

Dyrektor - +48 (7 t)301 -l 3- I 3
Z-cadyrektora - +48 (71) 301-t3_14

KsiEgowoSi - 148 (7t) 30t_13_t9
Kadry - +48(71 ) 30t _13-25
Place - +48 (71) 301-13_16

Pielggniarka naczelna - +4g (71) 301_13-91
Lenrrata - +48 (71) 301_13_00

ZamotvieniaPubliczne - +4g (71) 313-26_35
Zaopal.rzenie - +48 (71) 301_13_l 7
Rozliczenia i Statystyka - +4g (71) 301_13-2g
rnrormaryk - +48 (7t) 301_13_28

Organizacja iZarz4dzanie_ +48 (71) 301_t3_15
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^a:,tifliryriliflTnZ;,{,{E ;
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Pytanrie nr 33
pakie

;:;, _:,;iffi:]u:t ''" na nrvsli preparat zto2onyBRrMoNrDrNUM+TMOLoLUM 
w dawce 2 ms/ml

+ttluototut * ."fi'iiuit Ur??';l;l [|!ftXjir; Hilna 
mvsripreparert zto2onyBRrMoNrDrNUM

Pytanie nr 34

ii!3ilffe?ilfl?;''Jii:T[:;;f:.##i]jl.#;,akim smaku nate2yw]c-.nic marinowym czy mistowym?Pytanie nr 35
Pakiet 1 pozvcia i

zo oobr#ir 
v4o 83' Prosimy o doprecyzowanie krople z jaka irosciq jednostek nare2ywyceni. 15 o''jm/mr czyOdpovried2: 20000j.m./ml

Pytanie nr 36

l"Orlf?:vcla 
es 103' Prosimv o wvjasnienre c,zl, zamawiaiqcy cerowo umiescil ten sam pro<iukt w dw6ch ro2nych

ff,Hilffi|tirw 
obu pozvcjach nate2vwvcenic ten sam produkt.

Pakiet '1 pozycja 82' 87 ' Prosimy o wyjasnien ie czy zamawiajqcy cerowo umiersc' ten sam prodrukt w dw6ch ro2nych
pozycjach?
Odpowied2: W olpytanie nr 3E 

ou pozycjach nalezy wycenic ten sam produkt.

ffl#i;i"niu 1 poz 88 wyrazizgodg na wvcene reku w postaci fiorek, poniewaz rek
cza tek w postaci fiolek w Zadaniu 1 poz. gE

sr'*fffffrfl #;i::^'",:::::t:i- 
zadaniu 1 poz 2l4dopuszcza wvcene reku Uman Bis, 180i m /mr; 1mr,

Pytanie n, io--"'"a1qcy 
podtrzymuje zapisy sl\A/Z, dopuszcza produkt z dataw.znosci pow. i)0 dni.Pakiet 1 pozycia 222" czy-zamawiaiqcy w-Zadaniu 1 poz. 222 wyrazizgodg na wycene preparatu potazek 610 mg o

zawartoscijon6w potasu'gtsg L"ptli[irso o frieoh]i*wilr*irnianiri,-co=;;;f;'"" 
zto2eniekorzystnie.;szej cenowo

oferty?
Odpowierd2: Zama
Pytanie nr 41 

wla'qcy wymaga produktu leczntczego

iiliilffr'u.l?,i:ffi;lrt;&?:i? ?:, 
*zadaniu 1 poz 2*'dopuszcza wycene produktu Enema 150mrx 50 buterek?Pytanie nr 42

zy

n rffii"%?fi3ilil[:ilT:i:i$rsf;*xtrj';i9,5il::?'i?[il]
y oopuszcza ' Ph Eur'?

iSlili'l''t'f'rU:?:#;[???y"'"".y#ie 
irosci preparatu iakqnatezvwvceni,6

Pytanie nn 44
)z
M y w wymienionei pozycji nale2y wycenic preparat R|3CURON|It2: l?
,4 iloSci::godnie z SIWZ

l1"l 1 pct.zyqa 374, Czy Zamawiaiacvproduktwskazlnvwslw2niejilffi Fjl: epoz:yqi3T4zZactania.t poniewaZodpowiedZ: Zamawiajqcv oopusztza-zaoferowa {jtre na by 96 UVf" r.rlrfpi:i; ' ''
zgodnie z sllwZ. lev'e'vvvd i)rre kinaSum w postacilzopki, w ilosciPytanie nr 46

Dyrektor - +48 (7t ) l0l -t 3-t 3
Z-ca dyrekrora . +49 0 | )301_t3_14

KsiEgowoSi - +48 (71) 30t_13-19
Kadry - +48(71) 301_13-25
Place - +48 (7t) 30t _13_163::l :,'"iljiil ? Tfl",^,; lli',, 3 o, -, 3 -e,

Zamowteniapubliczne - +4g (7I) 3|3_26_38
taopatr.zenrc _ +49 (7 I) 301_13_17
Rozliczernia i Statystyka - +4g e | )30t-t3_28tnrormaryk - +49 (7 | ) 301_ t3_28

Organizacja i Zarz4lzanie - +48 (7 l)301 - I 3_ I 5
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Pytanie nr 47

iiflx;d;:Uzili::.',',,',i,illl*# j:t":iiiii3$dHff l;',:J,iig:Bllfi"3 f 
'",. 

*, f iilili-gzozorawa' 
wroc' p I

F.l!fr13t',%#:;ie1tfr 
;;"'*|ffi :,l;ffi 'll"lffll:i"T;H?;yil::Hi:ffi.JlJ$ru#;H

S.lfl y,"orj- za m Jwial qci ;il ;#r:

ISO 9001:2008

' czy Zamawiajqcy w Zaclaniu 1 poz' 427 wyrazizgodq: na wycene preparatu zrozonego Neo-ajqcy dopuszcza.

Pakiet 7 pozvcia 
?:^?.:J,!:^=wiaiqcy wyrazizgocrg na wydziere nie z Zadania 7 poz. 2?9ffiHll r2amawiai4cv 

oopr3.="la'iaorero-wariiu'iroli.,'in" 
rudzka zo"to so mt.

i![inj:Ji'\l?'2;53ffiril;:"ii:i :zi:t 
nanrvsri cEFURox,MuM 2s0ms x 1 riot?

Pytanie nr S0
Pakiet 16 pozycia 24'37 ' Prosimy o wyjasnien ie cz:.y Zamawiajqcy cerowo umiescirr ten sam proorukt w dw6ch r62nych
pozycjach?

3f#:,.n11rw 
obu pozvcjach natezvwvcenic ten sam produkt.

Pakiet 16 pozvcia 
11i-tt'rv o doprecyzowanie irosci preparatu lakqnarezyrruyceni..Odpowied2, Ww.

Pytanie nr s2 
pozycii nie nalezy wycenia6 ' - F -r

Pakiet 16 pozycia 59'60' Prosimy o wyjasnien ie <>zy zamawiaiqcy cerowo umie$cil ten sam prrodukt w dw6ch r62nych
pozycjach?
Odpowied2: W ot
Pytanie nr s3 

ru pozycjach nale2y wycenic ten sam produkt.

i!!!lt:!;rY:'ij:it,'li"xtlg?'il:5jl.'J" c doprecvzowanie irosci pre;,aratu jakq nate2ywycenic?Pytanie nr 54

!il:i'1h1 ',;"11l! 
sprawdzenie oraz korekts numeracji pozycii

Pytanie nr 55

.salbutanrot aerozol porcja po 200 O.*.n;.9,,=^rZamarviajlc y wy.razizgodg na';,.1il illil5l,""of;ig,.oa 
pioouktowi o'ir.*ie handtorryej combrvent, aer, 200

na wycene preparatu zawierajqcego w swoim skladzie lpratropi bromidum 20

paki 
oferowanie lpratropum bromidum 20 mca/dawka, aer. Inhal. 10 mr(200 dawek).

Uil ,ltrl3ilg#6ffi^??rtJ^l:?l:.1':.''v o wvjasnienie jaki rek nate2y wyceni. wpyta at w dawce r25 ms ,,..Ji#lil3?'5ili"-ce 10o0ms?

i!!:!Tfi:2?,'";,-E!^ff1il::)?Z- 
zadaniu 40 poz z dopuszczawycene reku w postaciriorki?

Pytanie nr Sg
Pakiet 40 pozvcia r,,,,9,:r^.r1\awiajqcy w Zadaniu 4t) poz.21 dopuszcza wyceng reku Lacidofir x 60?
irl,H[':"l1 ,-Zamawiai4cv 

oopusziza'lek o sktadzi" rl.loo".ilrls rhamnosus + Lactooacirus Herveticus.
Pakiet 40 pozvcia 21 czy Zamawiaiqcy w Zadaniu 40 poz.21 wymagawyceny produktu reczniczego?Odpowied2: Tik
Pytanie nr 60

i.ili!13fii212?;,37"fi:;x:li:v 
w Zadaniu 4ct poz 48 dopuszcza wycen* reku w riorce o pojemnosci Smr?Pytanie nr 61

3i[:L13"ir:t t',11"u o' J a kq waze I i n s n a I ezv wvce n i6 ttiatq czy 2ottq?

Dyrektor - +48 (71 ) 301-13_13
z-ca dyrekrora - +4g (j I )301 - I 3_ | 4

3:*f#"riil?i1t ; 
j;:,f 

', 
30,., 3 -e,

KsiEgowosc - +4g (71) 301_lj_19
Kadry - +48(7t) lot_t3_2s
Place - +48 (71) 30t_13_16
Organizacja i Zarz4dzanie - +45 (7 l)301 - I 3_l 5

Zamowienia publiczne _ +.+g (71)3 l3_26_38
zaopatrzenie - +49 (7 | ) 301 _13_17
Rozliczr:nia i Srarystyka - +4g (7 l)301 _ t3_28
rnrormaryk - +49 (71) 301_13_2g
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ii:j:.nowazneso 

w ampu,kach?

iiliiliei,t'E i.:"?1!,iil#rl1?:l"o"o'" zczawvcens produktu w postaciriorki?
Pytanie nr ti4

i!!iil':fi'i2!?.'.;,-E!^a,f!"T":?3:l 
0"0,, zczet wvcens reku w postaci riorki?

Pytanie nr €i5

iifl:il3fi'-21'"?;,!fJ"f irylT:vdopuszcz:arekwpostaciriorki?
PYtanie nr 66 

-11-t vvYvolvLa

iiliil'3fi"zr2l3?"u';rxy:?l:vdopuszczarekwpostaciriorki?Pytanie nr 67

ijlii'::fi'2?"1,|,i^?Jotiil,xy"".ffv 
dopuszc:za wvcene reku w postaci ampurek?

Pytanie nr 6g

Fili!11fi'2l'";,1-,t;i3"1lot"?,T#iju'v 
dopuszcza wvcene preparatu w postaciriorek?

Pytanie nr 69

ii!i!lifii2?,1"*3i;l'eli:J!;l!;czv 
Zamawiajqcv dopus zcza wycene preparatu w postaci buterek?Pytanie nr 70

iiili!Tfi.ylr::i:;:ri:T;g';1Tv 
dopuszcz:, wvcene insurin w postaciwkrarj6w?

Pytanie nr 71

!.fiiil,"rtEJ^";f,i;3Jlrt"?,T#iju'v 
dopuszcz:a wvcene reku w postacitarrrer,ridojeritowej?

Pytanie nr 72

ldyfikowan_eg o, przeznaczone dla dzieci wowy2ej 17s0 g)? tjmoczki te wyt<on-ne saanaromiczny ksztialt i antykolkowy ,V.i#

teku:

i:1ffifi lil:til J:lii::ii

iSli!1lfi'_'f ,\?ti;fil,,iil,"y;;,ig dopuszcza\Mvcene reku w postaci o przedru,2onym uwarnianiu?Pytanie nr 75

iilil1:Ji'2',?ru";,*E\!;W:?3:: 
0"0,. zcza w,,cens reku w postaci o przedtu2<>nym uwarnianiu?

Pytanie nr 76

iili!1:fi?,irt";,-E:u"1ryi&Tr!*r,",izsods 
na wvcene reku o zmodyrikowanym uwarn ianit?Pytanie nr 77

iil:LilJ'?1::,:;:r::ffi::13:v 
wvrazizsods na wvcene reku w postaci kapsurek o przedruzonym uwarnianiu?

Pytanie nr 7g

opuszcza wycene Dicloziaja, 11,6 mg/g, zel, 50 g?I ,puszcza w)
lvvrertor-+4Nt1r\ rnr r) !

- ,-,,-rJ ;^,-. ..- -7 
)'t)-l'

; l) 30t_t3_14

" -t3_00

Ksiggowosi - +48 (7t) 30t_t3-19
Kadry - +48(71) rOr-i:_zs
Place - +48 (71) 301 _13_t6
Organizacjai Zarz4lzanie - +4g (7 I ) 30 l -13_l 5

Zamowrenia Publiczne - -.tg (71 ) J l3_26-3g
LaopatrT.ente - +49 (71) 301_13_17
Rozliczcnia i Statysryka _ +4g (71) 301_13_2g
tnlormaryk - +48 (71) 301_13_28



Zes

| !!K' fodf"*otnej 
w olawie

a 55-2
REGON: 000306816 NIp: 912_16_50_658

_ tel.: +48 (71) 301_13_11
Pytanie nr 79 

' +48 (71) 301_13_12 IS0 9001:2008

l:11"t s! q.ozycja od 43 do 47, Czy Zamaw.uwarnianiu,l '! 
J -" 'v vv a' , wLv Latnawralqcy dopuszcza wyceng reku w positaci tabretek

www.zozolawa,ulroc. pl zcrzolawa @zozolawa. wroc. pl

o przedluzonym
uwalnianiu'l
Od.powied;i: Zamawiajqcy dopuszcza.
Pytanie nr g0

iili!13J,1'2J.'ru"1;,31l"fefrlX:ll:v 
dopuszcza wvcenQ reku w postacitabrerek o przedru2:onym uwarnianiu?Pytanie nr gl

Pakiet 31 p<>zycja 60, Czy Zamawiaiacroopowiedi: Zmawia1a;G;;;awl wlrazi zgodg na wycene leku w postaci kapsurek o przedlu2onym uwarnianiu?Pytanie nr 82

i!!:il,Jf,til"E3n8?"ii6;y:l?:v 
wvrazizElods na wvcene reku w postacio przedruzonym uwarnianiu?Pytanie nr 83

ii!:!tfi:'il?,'.;,-E!^!f!#,::)?2!*r,,=i 
zsods na wycenq reku w postaci ric rki?

Pytanie nr g4

i:Fil:fi.2L2;^37"nt;Si,::?l:v 
dopuszcza wvcene preparatu Rozex krern 0,75oh 3os?

Pytanie nr g5

?:!y.:y nastspulqcych pozycji:
pakiet 1 poz.67
pakiet 1 poz.340
pakiet 1 poz 3g1
pakiet 1 poz 285
pakiet 14 poz.2
pakiet 1 poz.316
pakiet 21 poz.41
pakiet 31 poz 2
pakiet 1 poz.1212
pakiet 1 poz. i2gj
pakiet 31 poz. 63
pakiet 1 poz.2t63

tymczasowo na braku a nie ma inrrego lekueni6 ten lek podajqc rcstatniq."re ,lr",i"Oi,r:ry or".uwage o

59 w itoSci zgodnie z SIWZ
amp. W przeliczeniu zlEodnie z regulq matematycznq

p w 
,przeliczeniu zgodnie z regulq m,atematycznqg/mla 120 mt w ito6cil25 op.

?T'_:,.ffi 3' s'f ili,3#, 
",

? g,y:rlj".ts p ujqcych pozy cji :
pakiet 30 poz. 30
pakiet 31 poz.62
pakiet 31 poz. 66
pakiet 28 poz.66
pakiet 31 poz.67
pakiet 1 po2.37,4

Dyreklor - +48 (71 ) 301 _13_13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301_13-14

KsiggowoSi - +48 (71) 301_t3_19
Kadry - +48(71) 3r)l_13_25
Place - +48 (71) 301-13_16

Zanowienia Publiczne - 145 (71) 313-26_3g
Zaop?lrzenie - +48 (7I) 3,01-13_l7

Pielqgniarka naczelna - 48 0l)l0l-13_91
Lentrata - +48 (71) 301 3_00 Rozlic;renia i Srarystyka - +4g (7 l)301 _13_2g

rnrorm,atyk - +49 (71) 301_13-2g
Organizacja i Zan4dzanie _ +48 (7 l) 30 I _ I 3- I 5



22:y! Opieki Zdrowotnej w Olawieul.K.K.Baczyfiskieqo 
1

55-200 Olawa
REGON: 000306816 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301_13_11
paKlet 1 poz.37
pakiet 1 poz.323
pakiet 7 poz,2

+48 (7r) 301-13_12 w ww,zozolawa. vuroc, pl
ISO 9001:2008

zctzsllw 6q.ozola wa. wroc, p|

any przez Zamawiaiqcego lek n'".1?1ry-:.qrodukowerny-3-n,iu.r" 
Innego reku r6wnowa2nego,stqpii nalezy wycenii teln tet< pooajqc ostatniq cene sljr=eo azy orazuwage o Jego braku czv

5 mg/S ml

lo#,lron,rrn bromide 1omg/mta s rntx 10 fiot.
aiqcy dopuszcza zaoferowanie Rocuronium bromide 1'mg/mra 10 mrx 10 fior.op. ajqcy dopuszcza zaoferowanie stieptooorn"rrr iitr"ptokinasum czopki x 6 szt. w ilosci 3pakiet 1 poz' 37 - Zamawiajqcy dopuszcza zaofe'owanie w poz. 37 i 3g zawir:sin,y Ailumini phosfas 1,02 gw 15 mr a 250

mt.
pakiet 1 poz' 323 - Zamawiaiqcy dopuszc za zaofe>rowanie postaci groburki dopochwowe 90mg x 6 szt w irosci zgodnie z
SIWZ

Bi[:",|J i::r: - 
Zamawiajqcv dopuszcza zaoferowanie a s0mr but. rub worki

,"Vfi:il;, j.lil2io''stvcz:n eso e rastomeru (rp E ),

wjelu waznych oSrodkach
rantujqce stosunrowo duza

puszcza.

Pakiet 46 pozvcia 5 czy zamawiaiqcy dopusci bublki o pojemnos ci 24omr, spetniiajqce wszystkie pozostare wymagania
SIWZ?
Odpowied2: Zamawiajqcv dopuszcza.
Pytanie nr g9

awiaiqcy-w pakiecie (zadaniu 40-r.-eki.R6zne 2, w pozycjach 42 0raz 43ardii 250 mg" dopuszcza m ferolvania preparatu'o n.'.*i" handrowejoducenta Novarscon pharma 
zarelczniku specyfikacja fieparatu i iego

urtownie- konkurencyjnq ofertg, a Zamawia.;qcemu
wigkszej liczby Wy,konawc6w.

#'^l'1'"1? T,""6{ifi!:iy-':;":,. ;Tlr?:l:i1,xi;1fiil5'."i,7,,i* orerts, a ZamawiaiEcemu
ed2:. Zam
nr 91 produktu leczniczego

Paragraf 1'2' czv Zamawiajqcy w par. 1.2 usunie m,)zriwosc skladania362 ust' 4 prawa rarmaceuiycineio 
1w b'zmieniu obowiqzujqcym od

zam6wieh vr, formie telefonicznej? Zgodnie z art.12 lipca 201.5 r.) zam6wienia na tet<i muszq byc
Dyrekror - +48 (7t) 301_t3_13
L-ca dyrektora - +4g (7 | ) 30 l - I j_14

KsiEgowoSi - +49 (7 | )J0l _ I j-l 9
Kadry - +48(71 ) 301 _t3_25 Zamowienia publiczne _ +.4g (7 t) 3lJ_26_3g

Laopattzente - +48 (7 l) 301 -l J_ I 7::11?il'iiili"11li;.1:,f ' 
) 30,., 3-e, Place - +48 (7t) 3(rl_13_16

Or ganizacja i Zarzildzanie _ +4 g (7 I ) 3 0 I _ I 3 _ I 5

Rozlicz:enia i Starysryka _ +4g (71) 30t-13_2g
ln formalyk - +qS-7 i ):O t -t :_ZS



7,.:y! Opieki Zdrowotnej w olawie
;!!5r'ffiilHkieso 1

REGON: 000306816 Nrp: 912_16_50_658

tel.: +48 (71) 3Or_tr_r r fax.; +48 (7 I) :lOI_13_12

i:#j:jtii:!;fi;',i.'in.,",,[X];f il,,iil j[:.;{ T,,.p- lar grozo ta wa. wroc. pl

ISO 9001:2008

d o rscza n es o s roo ka m i k";;-d; lil,ilil?iril,

fiJ.,i,ffi1n,t;:Ju,,:i::i3;J,.*1;,liT;fli?T;,,.;i l=y,,y,o"oku 
obni2enia cen urzsdowych nie

f 8.3,
kql"'j nleJszy wartoS4 kary umownej okreslonej w par. g.3 z 10or5do wartosci max. 5o/o?ed2:
nr 96

p"iA:l: teku ( 
_giazu),.do 6 godzin bez KoniecznoSciy zamieszczone w Charakterysty; F;;k, Leczn iczego,

,?I,:i.0,u,. Czy pod pojgciem ustnik iedrkompatybilnv i="*or"ii;;jq;;; luunorsZowy Zamawiaiqcy rozumie jednora:zowy zawot wydechowy z ustnikiemOdpowied2! Tak
Pytanie nr 9g

Pakie

$9r" o Ymaga aby zawor dozujqcy lek (gaz) byl nierozbierialny,tzn.nie bylo w nim erement6wgdpo ; usunEc istworzv6 ora sie'oie pot!n.i"in" ..grolJii"iiPytan - wYmaga

YJff:;":"t ;::jilff'l#o; dozujacv oraz pozostare czssci sr<radowe systemu typu
masa, aoy ww czssci ovrv )iil;i?il7r?rfihodzitv ori jedneso producenta?

L-a^ rtvt^v+^-^ , ,g (71) 301-13_14
Ksiepown<'< - .49 ('t l) 30 | _ l3_ I9 Zamowienia publiczne _ +4; .1 .\t 

r) rut-t3-t4 i;,1;]i.,,_;l-,r-,, Zamowieniapubticzne _ +4Y na-+48(7t)301-13-91 )301-13-25
L 301-13-00 

t',' rul-lJ-gI 
) 301-13-16 zaopatrz:enie.- +48 (71) 301

arzqttzanie _ +48 (71)r0r_r3_r5 fr";ifi:il|"'fjfi,iii5T'l



1::p9t opieki Zdrowotnej w olawieul. K.K, Baczyriskieqo 1
55-200 Olawa
REGON: 000306816 NIp: 912_16-50_6sB

tel,: +48 (71) 301-13-11 ,^u. -nolirkiet46.Czuz^^^,,'11,^.fax.:+48(71)301-13-12**,-"-^^^^l_ISO9001:2008Pakiet 46, Czy zamawiajacu ,rrr"]" \/r/ 'tur-r5-lz www,zozolawa,wroc,pl lsu 9001:2008
h "':a ore rowa n .rri}'';;;ll,:: jY:' fl 

^ ^ ^. 
j-'11: 

lu 
*. @ror"oiu*a. wroc. pl

il:jffiL ffitr_" 
jednorazo'we 

fiednoraz,rr" ,r*oililolHn:, .
o orertv "s*i.d;:;il?.ti'#? 25ot5o 

tlerr i poduunit 
".otr, co na

y_ nre \/vymaga regularnej kontroli

ll;#31;X1i5k 
kralowvc h zaworu

Pakiet 10 i 49 Umowa
o.cfpowiedl^ zgooniJ iHfty'' W s 4 ust'3 - p'osimy o usunigcie zapisu w cal,osci.ryranfe nr 104
Pakiet 10 i 49 Umowa dzier2awv w I o _ ^..\^i-^.

;',::ffiTrL#i[:ii:#':;"*ii:,':V:ni""y'U:i:i:5.Ji:lGT;'T y!iixir,"*,1-'::!'":
siedziby 

'o*oo"'r,^,,-,^^.. -^ ,.Odpowied2: Zame
Pytanie nr 105 

lwiajqcy podtrzymuje zapisy slu/Z.

Umowa, W S 1 ust. 6 _ nrncrinr, ^ ^^r__.nie b9!a wvzsze"o rr"lrinoiffil-,:i:nie zapisu: : Pod warunkiem, ze ceny zaptacone przezmawiajqcy podtrzymuje zaprsy Sl!VZ.

Zalqcznik nr 5 Umc
wvmosu p,.."rv,.n,i1i;,#rtrt-:Lt;iJ:#i;Jt:T:,Hpakietu nr 4e preparat znieczu,ajEcy ( saz w burach) zto"tnol,?IT-go_oqczvtl * frogr.r," 6skurap. 

I na adres: apls8a(Dzozolawa.wr,qr-pl'; p]i,,, ,ypu kt1, ktgZamat
07 

MEJqcy podtrzymuje zapisy St\l/z.
zalqcznik nr 5 Umowa' w s 5 ust' 3 prosimy o zmiang terminu rozpatrzeniarekranracjijakosciovrrej 

na 14 dni dra zadania
49

badania w laboratorium co rviq.ze sig z czasem. Towarrowadzil badanie i sporzqoiie-p.ti,r,or, pon;;i",;;ri: lJ
[:?fl:yi,=#T,,.:f*:lili:1"n" t'ah'p".t, ."i'o i

z.

Zalqcznik nr 5 Umowa, W S 11 prosimy o zmtane na brzmienie
":::','tr:::::;E;:is rozwiqzvwac porubownie ne drodze ,";## l'?:::,;i,iil'J;,::,,::",;:::;ilri],,!!,Zyi;
i{*Iy";:i*T,:;:;;:f/,;ifry::i:;'r1,fr:vgat 

bqdzie sqd wtasciwv dta mieisca siedziby poioaa.

lrosta

'2 je

t;"
ne1, mo:2e wigc byd podawany

lit,llY.,^c.ttevit 
vrl pak.37 

.poz.1,2 zamiast preparat6wrre witamin w jectnej amputce Oeli,,i" Ji"'rimawialqcego

Htri yJ8r::t#:i=,J,li5:#J 
:,i!l !]",!r*i;;yj;.3-, sis z prosbq o wydzierenie poz 1,2 doodrsbnesozamaw Yvlv'v" zd zlo'zente xonkurencyjnej oferty i i,r,y"["nie k;;;]&r]"Eicn cen przez

Dyrekror - +48 (71) 301-13-13
z-ca dyrekrora _ +49 (7 t)301 _l J_14

KsiggowoSd - +48 (t t) 30 I _ I 3_ | 9
n_aory - +48(71 ) 30 t _13_25
Place - +48 tZt t :OI _l:_ti
ttrganizacja i Zarzqtlzanie - +4g (7 I ) 301 _l 3_l 5

Zamowienia publiczne - +4g (71) 313_26_3g
Z^aop.atrz,.enie - +4g 0 l ):Ot _ t S- l Z
rco"zrczenia i Statysryka - +4g 0 l)30 I _ I 3-2gtntormaryk - +49 (7 l) 301 - l3_2g

::xl?ilf ii!?;illi ;.iil,,J " 
3 o'.' 3 -s'



Z,yV6_t Opieki Zdrowotnej w Olawieul.K,K, Baczyriskieqo 1
55-200 Olawa

z(

REGON: 000306816 NIp: 912_16_50_658

(71) 301_13_11
2: Zgodnie z S|WZ
110

+48 (7r) 301-13_12 www,zozolawa.lvroc, pl

warunkdy 
1:alrl,., i sprostanie wymaganiomcir: nr 20 w pozyiii nr. s iroo.rrt o takim samvmKCrfr1e16147nr, Multimrel N4_SSOE, 1 sOOmii_,,,r,,,

w:arunk6w. zakuq.u i sprostanie wymaganiomcie nr i20 w pozyqi n,. o'proo'rlt o takim samvmkornorowym, Muttimr:t ru+_ SSOE, ZOOOmti-,,,r,,,

warunkOw zakupu i
cie nr 2o w pozycli nr ymaganiom

komorowym, olimel lrj kim samym

warunk6w_ zakupu i sprostanie wymaganiomcie nr 20 w pozycji nr. A'prJrkio takim samvmkornorowym, Oiimel frrf S g, Z-O-OOmf e

uzysKanie najkorzystniejszych warunk<iw zakupu i sprostanie wymaganiom
fitiitlel:;fffii," w pbkiecie 

'; rd-; pozyiii nr aoopr!.iprodukt o takim
nie konkurencyjnych ofert,

uzyskanir> najkorzystniejszych warunk6w zakupu i sprostanie wymaganiom
i,tittS:]3:;iffi;:i'" w pakiecie nr zo w pozvcii nr zr dopusci produkt o takim

nie konkurencyjnych ofert.

uzyskanier
zgodq na ejszych warunk6r'v zakupu i r;prostanie wymaganiom
N9 G1SE, w pakiecie nr 20 w pozyili nr. f iiopus.i_proOuft o takim

nie konkurencyjnych ofert.

uzyskanie najkozystniejszych warunk6vt, zekupu i sprostanie wymaganiom
i,9"3?;; 1n5frii'.'" 

w pikiecie n' io'n pozvcji nr 2 dopusci produkt o takim
ie konkurencyjnych ofen.

/ grostanie wymaganiom; 
^?J,J,l,f,i3lli,;=n:,il\ rch ofert.

Dyrektor - +48 (7t) 301_tj_tl
z-ca dyrektora - +4g t7l) 301_lj_14

KsiggowoSi - -48 (7t ) 301-t3-19
Kadry - +48(7t) 301_t3_25
Place - +48 (71) 301-13_16

Z,am6rvienia Publiczne - -r48 (7l) 313_26_3g
Zaopal:rzenie - +49 (7t)301-l3_I7

Pielggniarka naczelna - +4g Ol) J0l-13_91
Lentrala - +48 (71 ) 30 | _l 3-00 Rozlic:zenia i Statystyka - +4g (71) 301_13_2g

rnlormaryk - +49 (71) 301_13_28
Organizacjai Zarz1dzanie - +4g (71)301 _13_l 5



ZP??6_t Opieki Zdrowotnej w Olawie Wuf.K.K,Baczyriskiego I -' -- -rs"'s ff w @. 
^*aw55-200 Olawa

REGON: 00O3OGB1G NIp: 912_1G_so_6sB

tel.: +48 (71) 301-13-11 fay . +4a,rrun, ,. .^
rlziar ^, on . lt .. fax,; +48 (71) 301-13-IZ www znznrer^,a ,^rF^^ ^r :. I ISo 9001:2008

,J",."loll"jll;::#tffi:::',"^,:"^i3T?yl:*iqlrqllzl nieoostarczenie towaru w terminie, rownieZ z tytulu reklamaciiz-a Ka2dqgodzin g op6znien ia
Odpowied2: Zgodnie z StW2
Pytanie nr 128

lrunk6w zakupu i sprostanie wymaganiom
cie nr 20 w pozy,qi nr 10 produkt o takim
u tr61'komorowym, Olimel N7E, 2OOOml?

sterylnr:go ze. lu roz:puszczalnego w wodzie,
torz<> harmonijkowynr, zerwierajqcym g,Sg zelu.jednego pacjenta.

ajqcego o doprecyzowanie czy dopusz:cza, aby zer rro cewnikowan ia zawieral
dopuszczenia pzez nrzqd Rejestrar:ji produkt6rar Leczniczych wyrobdw

Czy Zamawiaiac-y zrezygnuje z zapisu par. 1 ust.2, kt6ry uprawnia doogc'tnie przy.;giq prariy-t<q'1est -rs[taoanie 
zarn6wieh faKsem rub za

iloSci objgtego untowq asortymentu (na
e tnvania Umowy./ Jezeli tak, prosimy o

_ Wzor umowy _ jak nastgpuje: ,,lloSciKu nr 9 do umowy, sq irosciami orientercyjnymi. Zamawiaiqcy zastrzega sobiedmiotu zam6wienia bqdqcego trersciel ninielszel uro*y' oez prawa

wzoru
,wykon :eptuje *ptoytg-Lie kolejnego. ustepu do par. T wzoru umowy w
eso siq fr:Ty'ffil,ii,;iffi:v,.ffin]Xlf'"' natvchrniasto*y' w przypadku
: Zgod

Pytanie nr 126

i 7i!,.%l1i ',,*;'Z'l
t% do 5%) kar r.rmo
pzr=zwiezyciela).

Pytanie nr 127

lu miarkowania kar umownych Zamawiajelcy dokona modyfikacji postanowiehowggust..l.
mu KarQ umowna:

Rozdzial XVlll pkt 1. slwZ - kryteria oceny ofert w zakresie.terminu dostawy. w ceru mozriwo6ci przystqpienia doprzetargu wigkszej irosci wykonawc6w prosimy o.ri"ne i*iir'qi,

Dyrektor - +48 (71) 30t-13-13
Z-ca dyrektora- +48 (71 ) 301 -t 3_ l4
Pielggniarka naczelna - +49 (71) 301_ll_Sl
Centrala - +48 (7 1 ) 301 - | 3-00

Ksiggowo(c - +48 (7t) 301-t3-19
Kadry - +48(71) 30t-t3-25
Place - +48 (7t) l0l-t3-16
Organizacja i Zarz4dzanie - +4g (7 I ) 30 | _t 3_l 5

Zam6wienia Publiczne - +4S (71) 313_26-38
Zaopatrzenie - +48 (7 I ) l0l -13-t 7
Ro-zli,:zenia i Starysryka - +4g (7t) 301-13_2g
Inforrnatyk - +48 (7 l) 3Crl - I 3..28



2,"316-l Opieki Zdrowotnej w Olawie
ul.K.K.Baczyriskieqo 1
55-200 Olawa

z(
cito r

REGON: 000306816 NIp: 912_16_50_658

+48 (71) 301_13-11 fax.: +48 (71) 301_13_12Zadania n' ZjOrnL__ 
-- ,q,..., r.ru (/i) .J01_13_12

pt<t, do 10 oortz - 
^ ^r?t.l:g; !1-17'1.s--28"sols+, s6-;5 aa

Rl:l?. losod: - q pkt, do a sooz
_ 

wwN,zozola wa.rvroc. pl
50-54, 56-57 : zam6wienia

Pytanie nr 129

rryteria oceny ofert w zakr,
wc6w 

91osi1y.o zmiang or"?,tjt"ltttinu 
dostawy' w celu rnozliwosci przystqpienia do

ito maksymarnier do: li goaiiz - d pkt, do 1'go<12. - 5 pkt, do 8 godz. _ 10 pkt,

Wz6r Umowy, Zamawiai
warunk6w, m.in. nie wskazmian iloSciowych odnz art. 144 ust.1 lino niewaznoSci zapis6w
w umowie?

i{$'{,'t",ii"##::'^"'::1-z1ienr3 
zapis w perr. 1 ust. 3 w zatqcznikunr 5 - y_ru-f .rrory - jak nastqpuje: ,,rosci

iJ,t;,#i,ry1ffffiH.1f,i:'?'1,15[,TJ:*l;g*tin##' :["*rn"*,;'fl:fi,,"i'",,T::"0?:il:

dodanie sl,5w zgodnych z przeslankq zavrrartq w art. 5{j2 k.c.: ,,... z wylqczeniem
;J3J:',.=":3l :i,l'l,"i:, ffi m l'="di 

* 
"ii 

p rawa powszec h n ie o bowiqz uj qces o

_:llJ:,f:ffil :yJ : zsodne z bie2qcym
acza warunek 12-miesiec :::i: produkt6w w magazynie

Tffiily*'ym orodukty, ,,5n]1 l[:".H:::yJ.*skazujemy

przynajm.niej do 6 m_cy od daty dostawyq treSci: ,,..., 
dostetwy produkt6w z

)n

aJEcego."

$5 ust.3 u

Ffrfi il:y'#i'ilh1ffi['.3?iJiiiJil:?ffiffiT#*fi1:Tlfifii:li:,t,iJ=,"ii:?#ustawv 
prawo

Pytanie

z.obrotut nowyibra
zie to gn startq dla
lub.na wy prod-uktu
ppkt d) r yjz

iqcy wyrazi zgodg 
.n-a 

zmianq :zapisu dotyczqcergo kar umown ych zanrl towaru poprzez wprowadzeni" ."rii* o karze w wysokosc i 0,05% zago w terminie zam6wienia rub zam.wilni" pooregaiq.ego rekramacii?

poz
5i ",xt7"u/o\r,J7rirn39*?0, na zaoferowanie w ;:aderniu 1 pozycja 220 preparatu Katium
La USZCZa

37

9qn"*r.i"zi:il,i,J: Hfit"' - 1 o Pkt,

Pakiet nr 1, pozvcia 361 Cz' 7amo,,,i^;^^.. -^- Sci mozliwoSi zaoferowaniascl mozliwoSi zao
mt(100mg/1ilmt)?

vr zadaniu 1 pozyqa 361 preparatu
vr,!\!v, - ,ao (/t.,JUI-lJ_lJ

? ,u-+48(71)3ot-rJ-14
P^ naczelna _ +4g (71) 301_13_91u 8 (71) 301_13_00

KsipgowoSi - +48 (71) 301_t3_19
Kadry - +48(7t) 301_t3-25
Place - +48 (71) 301-t3_16

7'.amo,rtienia publiczne t4g (71) 313_26_3g
l.aop.atrzente _ +49 (71) 0l_13_17
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oraz ,.::1,,,,?nya 

s z taurvnq log.".;tu,:rrjffi;:rt?il:,,ffiiTilr|i"r;
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Zgodnie z SIWZ

66

ne1 pozycji termometr6w wraz z
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