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Wszyscy Wykonawcy 
 
ZP- 2321 /18 

 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu jednorazowego do przygotowywania leków 
cytostatycznych (znak sprawy: Z/28/PN/18). 

 
 

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań,   
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 
1.  Pozycja 1 Czy Zamawiający jako rozwiązanie równowaŜne dopuści system umoŜliwiający pobranie 

roztworu leku cytostatycznego z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i podanie do pojemnika z 
płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia i.v. kompatybilne z poz. 2, 3 i 4, jałowy, kompatybilny z 
powszechnie stosowanymi lub ze wszystkimi znanymi cytostatykami. Łącznik jest częścią systemu 
hermetycznie zamkniętego, zapewniający suche połączenie  dzięki podwójnym elastomerowym 
membranom, posiadający kod ONB, nadany przez FDA, zgodny z zaleceniami Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego ("Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej")  
Odp.  Nie, Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

2. Pozycja 2  
 Czy Zamawiający dopuści jako równowaŜne urządzenie do pobierania leku z fiolki w bezpiecznym 
 systemie zamkniętym umoŜliwiające rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobieranie roztworu z fiolki 
 do strzykawki, wyrównujące róŜnicę ciśnień wewnątrz fiolki do przeźroczystego balonu, mocowany na 
 fiolkę o średnicy korka:13, 20, 28 i 32 mm, do wyboru przez Zamawiającego. Bezpieczna aktywacja 
 systemu poprzez sekwencję ruchów nacisnąć - obrócić-nacisnąć. system całkowicie zabezpiecza przed 
 wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, kompatybilne z poz. 1, jałowe, 
 pakowane po 1 szt. wolne od lateksu, DEHP, poliwęglanu, kompatybilny z powszechnie stosowanymi lub 
 ze wszystkimi znanymi cytostatykami. przyrząd jest częścią systemu hermetycznie zamkniętego, zgodnie z 
 zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego ("Standardy jakościowe w farmacji onkologiczne"). 
 Posiadający kod ONB, nadany przez FDA.  

Odp.  Nie, Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

3. Pozycja 3  
 Czy Zamawiający dopuści jako równowaŜny bezigłowy przyrząd z portem  umoŜliwiający przeniesienie i 
 dodanie leku  do butelki z płynem infuzyjnym nie zawierające DEHP, lateksu, BPA, kompatybilny z poz. 1,  
 jałowy, pakowane oddzielnie, bez odpowietrzenia. Przyrząd  jest częścią systemu hermetycznie 
 zamkniętego, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego ("Standardy jakościowe w 
 farmacji onkologicznej") Posiadający kod ONB, nadany przez FDA.  

 
Odp.  Nie, Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 


