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Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na sprzedaż i dostawę produktów
leczniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
Szpital Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania
udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1, dot. Gr. 7:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego
żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine
hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania
pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w
aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, w opakowaniu jednostkowym papier-folia, w opakowaniach
zbiorczych po 25 aplikatorów.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza jałowy, rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny i przezroczysty żel, przeznaczonego do
podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%,
Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza
moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze
harmonijkowym o pojemności 8,5g, w opakowaniu jednostkowym papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po
25 aplikatorów.
Pytanie nr 2, dot. Gr. 7:
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy żel do cewnikowania ma być pozbawiony parabenów m.in. Methyl
Hydroxybenzoate i Propyl Hydroxybenzoate, które są substancjami alergennymi?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza., aby żel do cewnikowania był pozbawiony parabenów m.in. Methyl Hydroxybenzoate i
Propyl Hydroxybenzoate, które są substancjami alergennymi.
Pytanie nr 3, dot. Gr. 7:
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany parą wodną?
Pragniemy nadmienić iż zalecana przez EU skuteczna dawka sterylizacji radiacyjnej powoduje zaburzenia
struktury łańcuchów i zwiększenie lepkości produktu, natomiast niższa dawka sterylizacji nie zapewnia
sterylności produktu i nie jest zgodna z rekomendacją EU. Proces sterylizacji parowej pozwala na zapewnienie
3 letniego terminu przydatności do użycia, nie są stosowane dodatkowe substancje konserwujące.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza aby żel do cewnikowania był sterylizowany parą wodną.
Pytanie nr 4, dot. Gr. 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego ˂ LIDOCAINE H/CHL. +
CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM + HYDROXYBENZOESAN
METYLU+HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 2g + 0,25g + 0,06g + 0,025g / 100g ˃ w wygodnych
ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego ˂ LIDOCAINE H/CHL. +
CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM + HYDROXYBENZOESAN
METYLU+HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 2g + 0,25g + 0,06g + 0,025g / 100g ˃ w wygodnych
ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml

