Ełk, 31.03.2016 r.
WYJAŚNIENIA Nr. 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów leczniczych w tym
onkologicznych,wyrobów medycznych na potrzeby 108 Szpitala Wojskowego
z Przychodnią SP ZOZ w Elku”;
znak sprawy: 2/2016--DZP/PNO.

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 20 w pozycji 1 worek Worek 3-komorowy do
całk.żyw.pozajel. zaw-cy aminokway, glukozę tłuszcze (MCT/LCT w stosunku 1:1)
elektrolity i fosforany o zawartości azotu 6,8g, energii pozabiałkowej 1075kcal, objętości
1250ml; do podawania do żyły centralnej
ODP.TAK

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 20 w pozycji 2 Worek 3-komorowy do
całk.żyw.pozajel. zaw-cy aminokway, glukozę tłuszcze (MCT/LCT w stosunku 1:1),
elektrolity i fosforany o zawartości azotu 10,2, energii pozabiałkowej 1795kcal, 1875ml; do
podawania do żyły centralnej
ODP.TAK
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 20 w pozycji 3 Worek 3-komorowy do
całk.żyw.pozajel. zaw-cy aminokway, glukozę tłuszcze (MCT/LCT w stosunku 1:1),
elektrolity i fosforany o zawartości azotu 5,7g, energii pozabiałkowej 795kcal, objętości
1250ml; do podawania do żyły obwodowej lub centralnej.
ODP.TAK
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 20 w pozycji nr4 Worek 3-komorowy do
całk.żyw.pozajel. zaw-cy aminokway, glukozę tłuszcze (MCT/LCT w stosunku 1:1),
elektrolity i fosforany o zawartości azotu 8,6 g, energii pozabiałkowej 1195kcal, objętości
1875ml; do podawania do żyły obwodowej lub centralnej
ODP.TAK
Pytanie 5
Czy Zamawiający w pakiecie 20 w pozycji 5 dopuści wodny roztwór pierwiastków
śladowych (koncentrat do przygotowania roztworu do żywienia pozajelitowego ); amp. a
10ml
ODP.TAK

Pytanie 6
Czy Zamawiajacy dopuści w pakiecie 19 w pozycji 2 6% roztwór hydroksyetyloskrobi
zawieszonej w zbilansowanym roztworze elektrolitów?
ODP.TAK

Pytanie 7
Czy Zamawiajacy dopuści w pakiecie 19 w pozycji 3 10% roztwór hydroksyetyloskrobi
zawieszonej w zbilansowanym roztworze elektrolitów?
ODP.TAK

Pytanie 8
Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycja 8, 9, 10 wymaga aby Midazolam zgodnie z Chpl
miał możliwość mieszania w jednej strzykawce z morfiną i wykazywał stabilność przez 24h
w temp. 25C?
ODP.DOPUSZCZAM
Pytanie 9
Czy Zamawiający wymaga aby Midazolam w pakiecie 16 pozycja 8, 9, 10 posiadał w swoim
składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów
spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki
czemu okres trwałości do użycia wynosi 3 lata?
ODP.DOPUSZCZAM
Pytanie 10
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 3 pozycja 3 aby Ceftazydym zachowywał po
rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?
ODP.DOPUSZCZAM
Pytanie 11
Czy Zamawiający wymaga aby Ciprofloksacyna w pakiecie 7 pozycja 1 była w postaci
monowodzianu?
ODP.DOPUSZCZAM
Pytanie 12
Czy Zamawiający, w zadaniu 5 pozycja 3 (Ceftriakson fiolki) wymaga, aby zgodnie z ChPL
produktu leczniczego, posiadał rejestracje do stosowania w leczeniu ostrego zapalenia ucha?
ODP.NIE
Pytanie13
Czy Zamawiający, w zadaniu 5 pozycja 3 (Ceftriakson fiolki) wymaga, aby zgodnie z ChPL
produktu leczniczego, posiadał rejestracje do stosowania w przypadku leczenia pacjentów z
neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem
bakteryjnym?
ODP.NIE

Pytanie 14
Czy Zamawiający, w zadaniu 5 pozycja 2 (Cefotaksym fiolki) wymaga, aby zgodnie z ChPL
produktu leczniczego, posiadał rejestracje do stosowania w posocznicy oraz w zakażeniach w
obrębie miednicy mniejszej?
ODP.NIE
Pytanie 15
Dotyczy: Rozdział nr II par. 7.1 (wzór umowy)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uregulowanie należności w terminie min. 60 dni licząc
od dnia wystawienia lub dostarczenia poprawnie wystawionej faktury?
ODP.TAK
Pytanie 16
Dotyczy: Rozdział nr II par. 11.1 (wzór umowy)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary do 10 % wartości umowy?
ODP.NIE
Pytanie 17
Dotyczy: Rozdział nr II par. 11.2 (wzór umowy)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary do 2 % wartości
niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki?
ODP.NIE
Pytanie 18
Dotyczy: Rozdział nr II par. 11.5 (wzór umowy)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary do 10 % wartości przedmiotu
umowy?
ODP.NIE
Pytanie 19
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 3 poz. 7 i 8 (Meropenemum 0,5g i 1g) wymaga, aby
meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią,
która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce
Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym
szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu
mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia
śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?
ODP.NIE WYMAGA
Pytanie 20
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 3 poz. 7 i 8 (Meropenemum 0,5g i 1g) wymaga, aby
trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1
godzinę?
ODP. NIE WYMAGA

Pytanie 21
Czy w zadaniu Nr 12 poz. 69(69) (Nebbud zaw. do cebul. 0,25 mg/ml 20 amp. a 2 ml)
Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego
może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
ODP. NIE WYMAGA

Pytanie 22
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 18 poz. 43, 44 i 45 (Metoprololi succinas 0,2375 ; 0,0475 i
0,095 g tabl. o przedł. uwaln.) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie
w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie
pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?
ODP. NIE WYMAGA

Pytanie 23
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 12 poz. 29(29) (Bupivacaine Heavy Spinal 0,5%/4ml x 5
amp.) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?
ODP. NIE WYMAGA

Pytanie nr 24
Czy Zamawiający w zadaniu 40 poz. 1,2,3 (Fluorouracil), dopuszcza produkt leczniczy,
którego zgodnie z jego ChPL nie wolno stosować „…jeśli okaże się, iż roztwór ma brązowe
lub ciemnożółte zabarwienie”, co prowadzić będzie do ponoszenia przez Zamawiającego strat
finansowych związanych z koniecznością utylizacji nienadającego się do użycia roztworu
cytostatyku oraz zakupem dodatkowych ilości tego produktu?
ODP.TAK

Pytanie nr 25
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 6 poz.37 i pakiecie nr 28 poz. 6, zgodności
farmaceutycznej Voriconazolu (leki pochodzą od jednego producenta), ze względu na
konieczność terapii kombinowanej i deeskalacyjnej w leczeniu inwazyjnych zakażeń?
ODP.NIE
Pytanie nr 26
Czy Zamawiający wymaga, aby preparat w pakiecie nr 28 poz. 6 (Voriconazol) posiadał
bezigłowy zestaw do infuzji. Zastosowanie tej postaci leku (NF) zdecydowanie ułatwia
podanie produktu i minimalizuje ryzyko strat leku. Dzięki gotowemu rozpuszczalnikowi za
każdym razem otrzymuje się odpowiednie stężenie leku, wykluczając pomyłki i zastosowanie
nieodpowiedniej ilości lub stężenia rozpuszczalnika, albo rozpuszczalnika niekompatybilnego
do substancji czynnej?
ODP.NIE

Pytanie nr 27
Czy Zamawiający wymaga, aby lek w pakiecie nr 61 poz. 1 i 2, był zarejestrowany
przynajmniej w jednym z wymienionych wskazań:
-chemioterapia paliatywna raka połączenia żołądkowo-przełykowego
-nowotwory głowy i szyi
-rak trzustki w leczeniu skojarzonym wg schematu PEFG (ciplastyna, epirubicyna, 5fluorouracyl, gemcytabina)
-mięsaki tkanek miękkich?
ODP.DOPUSZCZAM
Pytanie nr 28
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 28 poz. nr 4 i 5, aby wszystkie dawki leku
pochodziły od jednego producenta?
ODP.TAK
Pytanie nr 29
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 28 poz. 4 i 5, aby lek był zarejestrowany we
wskazaniu:
A.Choroby układu nerwowego w tym:
-zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
-ostre urazy rdzenia kręgowego
B. Choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. Choroby oczu w tym: ciężkie, ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia
obejmujące oko i jego przydatki?
ODP.NIE

Pytanie 30
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 32 poz. 1,2,3 Carboplatin, wymaga aby zaoferowany produkt
posiadał trwałość chemiczną i fizyczną w 5% roztworze glukozy (50 mg/ml) przez 72
godziny w temperaturze pokojowej, potwierdzoną z zapisem w CHPL, która jest oficjalnym i
jedynie wiarygodnym dokumentem każdego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu
na terenie Polski przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych.
ODP.TAK
Pytanie 31
Czy Zamawiający w par. 7.2. określi, że Wykonawcy w przypadku opóźnienia w płatności
należne będą odsetki ustawowe, a nie w wysokości 0,01 %?
ODP.NIE OKREŚLI
Pytanie 32
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kar umownych określoną w par. 11.1 z 20 %
do wartości max. 2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
ODP.NIE ZMIENI
Pytanie 33
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kar umownych określoną w par. 11.2 z 5 % do
wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
ODP.NIE ZMIENI

Pytanie 34
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 15 poz. 1 leku adenocor w
postaci fiolki ?
ODP.TAK

Pytanie 35
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 15 poz. 2-4 leku clexane w
postaci ampułko-strzykawki, gdyż tylko taka postać zarejestrowana jest na terenie kraju ?
ODP.TAK

Pytanie 36
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 15 poz. 7 leku depakine w
postaci fiolki + ampułki z rozpuszczalnikiem?
ODP.TAK

Pytanie 37
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 15 poz. 24 leku acodin w
opakowaniu zawierającym 10 tabletek wraz z przeliczeniem liczby wymaganych opakowań ?
ODP.TAK
Pytanie 38
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w zadaniu 31 poz.1,2 Calcii folinas posiadał
stabilność fizyko-chemiczną roztworu 28 dni po pierwszym nakłuciu fiolki, potwierdzoną w
ChPL?
ODP. TAK
Pytanie 39
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 31 poz.2 Calcii folinas
10mg/ml fiolka a 60ml w ilości 417op.?
ODP.TAK
Pytanie 40
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w zadaniu 33 aby zaoferowana Cisplatina w
poz. 1 i 2 posiadała stabilność fizyko-chemiczną roztworu 28 dni po pierwszym nakłuciu
fiolki, potwierdzoną w ChPL?
ODP.TAK
Pytanie 41
Zadanie 36 poz.1,2 – Docetaxelum inj. - Czy Zamawiający wymaga zawartej w
Charakterystyce Produktu Leczniczego stabilności fizyko-chemicznej po pierwszym otwarciu
fiolki preparatu 28 dni?”
ODP.TAK

Pytanie 42
Zadanie 37 poz.1,2 – Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat Doxorubicinum
koncentrat posiadał stabilność fizyko-chemiczną 28 dni po pierwszym nakłuciu fiolki
potwierdzoną w ChPL?.
ODP.TAK
Pytanie 43
Zadanie 39 poz. 1,2 Etoposid - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat
Etoposid posiadał stabilność fizyko-chemiczną 28 dni po pierwszym nakłuciu fiolki
potwierdzoną w ChPL
ODP.TAK
Pytanie 44
Zadanie nr 40 poz.1,2,3 - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat Fluorouracilu
posiadał stabilność fizyko-chemiczną 28 dni po pierwszym nakłuciu fiolki i stabilność
roztworu po przygotowaniu 48h potwierdzoną w ChPL?
ODP.TAK
Pytanie 45
Zadanie nr 40 poz.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Fluorouracilum w
dawce 250mg x 5amp. w ilości 40op.?
ODP.TAK
Pytanie 46
Zadanie nr 41 poz.1,2 – Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat Gemcitabinum
posiadał stabilność fizyko–chemiczną 28 dni po pierwszym nakłuciu fiolki potwierdzoną w
ChPL?
ODP.TAK
Pytanie 47
Zadanie nr 61 poz.1,2 - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat Epirubicini
posiadał stabilność fizyko-chemiczną roztworu 96h w temperaturze od 2oC do 8o C oraz
temperaturze pokojowej (20oC do 25oC) niezależnie od ekspozycji na światło potwierdzoną w
ChPL?
ODP.TAK

Pytanie 48
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr:
-3, poz. nr 7, 8
-30, poz.: INS. GENSULIN R, INS. GENSULIN N, INS. GENSULIN M50, INS.
GENSULIN M30
ODP. NIE WYRAŻAM ZGODY

Pytanie 49
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym
2/2016-DZP/PNOwpakiecie (zadaniu)Zadanie 12 Leki, w pozycji203(205) dotyczącej
„Lacidofil kaps. 2mld x 60 tabl” dopuszcza możliwość zaoferowaniapreparatu o nazwie
handlowej Floractin x 20 kapsułek producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku
specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy.
ODP.Tak, jeżeli będzie w przeliczeniu na odpowiednią ilość kapsułek. 1op Lacidofil
60tbl= 3x20 kapsułek Floractin.

Dotyczy pakietu nr 24 poz. 2 i 4
Pytanie 50
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 24 poz. 2 i 4
tj. produktu leczniczego Roferon A roztw. do wstrzykniec 3mln jedn./ 0,5ml 1 ampstrz. a
0,5ml oraz Xeloda 0,5g 120 tbl i utworzenie odrębnego zadania celem zaoferowania
korzystniejszej oferty cenowej?:
ODP. NIE WYDZIELAM
Pytanie 51
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę
na wydłużenie terminu dostawy do 48h oraz CITO do 24h dla ww. produktów leczniczych tj.
Roferon A roztw. do wstrzykniec 3mln jedn./ 0,5ml 1 ampstrz. a 0,5ml oraz Xeloda 0,5g 120
tbl ?
ODP. NIE
Pytanie 52
W związku z wycofaniem pierwiastków śladowych o nazwie Decaven, czy Zamawiający w
zadaniu 20 dopuści do przetargu nowe pierwiastki śladowe o nazwie Nutryelt? W załączeniu
dostawca przesyła oficjalne stanowisko firmy Baxter dotyczące pierwiastków śladowych.
ODP.TAK dopuszczam

Pytanie 53
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1, 2:
-Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn
nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
20% niezrealizowanej części wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
-Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 2 % wartości niezrealizowanego zamówienia brutto za każdy dzień
opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia
ODP.NIE, NIE DOKONAM TYCH MODYFIKACJI

Pytanie 54
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 7 pozycja 1 produktu leczniczego
Ciprofloxacinum 0,2 g/100ml w butelce z dwoma portami?
ODP.TAK
Pytanie 55
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 20 pozycja 1 worka
3-komorowego do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierającego aminokwasy,
glukozę, tłuszcze (na bazie oleju sojowego), elektrolity i fosforany o zawartości azotu 8,1g,
energii pozabiałkowej 1200 kcal, osmolarności 1060mOsm/l i objętości 1540ml; do
podawania do żyły centralnej?
ODP.TAK
Pytanie 56
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 20 pozycja 2 worka
3-komorowego do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierającego aminokwasy,
glukozę, tłuszcze (na bazie oleju sojowego), elektrolity i fosforany o zawartości azotu 10,8g,
energii pozabiałkowej 1600 kcal, osmolarności 1060mOsm/l i objętości 2053ml; do
podawania do żyły centralnej?
ODP.TAK
Pytanie 57
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 20 pozycja 3 worka
3-komorowego do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierającego aminokwasy,
glukozę, tłuszcze (na bazie oleju sojowego), elektrolity i fosforany o zawartości azotu 5,4g,
energii pozabiałkowej 900 kcal, osmolarności 750mOsm/l i objętości 1440ml; do podawania
do żyły obwodowej lub centralnej?
ODP.TAK

Pytanie 58
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 20 pozycja 4 worka
3-komorowego do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierającego aminokwasy,
glukozę, tłuszcze (na bazie oleju sojowego), elektrolity i fosforany o zawartości azotu 7,2g,
energii pozabiałkowej 1200 kcal, osmolarności 750mOsm/l i objętości 1920ml; do podawania
do żyły obwodowej lub centralnej?
ODP.TAK

Pytanie 59
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 20 pozycja 5 produktu
leczniczego Addamel N - zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: Cynk 100 µmol,
Miedż 20 µmol, Mangan 5 µmol, Chrom 0,2 µmol, Żelazo 20 µmol, Selen 0,4 µmol, Jod 1,0
µmol, Molibden 0,2 µmol, Fluor 50 µmol w ampułkach a`10ml?
ODP.TAK

Pytanie 60
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 21 pozycja 1 diety Fresubin
Original w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna
(1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze
(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi
EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220
mosmol/l?
ODP.NIE

Pytanie 61
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 21 pozycja 2 diety Fresubin
Original w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna
(1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze
(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi
EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220
mosmol/l?
ODP.NIE

Pytanie 62
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 21 pozycja 3 diety Fresubin
Energy, w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego
wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i
serwatka)(5,6g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe
olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny) (18,8g/100ml) o
osmolarności 330 mosmol/l?
ODP.NIE

Pytanie 63
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 21 pozycja 4 diety Fresubin
Energy, w opakowaniu EasyBag 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości na litry - dieta
do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko
mleka(kazeina i serwatka)(5,6g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3
kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)
(18,8g/100ml) o osmolarności 330 mosmol/l?
ODP.NIE

Pytanie 64
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 21 pozycja 5 diety Survimed
OPD w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa,
normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w
zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne
aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT): MCT,
olej rzepakowy, olej szafranowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml), węglowodany:
maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość):
celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l?
ODP.NIE

Pytanie 65
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 21 pozycja 6 diety Survimed
OPD w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa,
normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w
zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne
aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT): MCT,
olej rzepakowy, olej szafranowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml), węglowodany:
maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość):
celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l?
ODP.NIE

Pytanie 66
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zadaniu 21 pozycja 7 diety Diben w
opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0
kcal/ml), bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy zawierająca białko mleka(w tym
kazeina)(4,65g/100ml) tłuszcze(wysoka zawartość tłuszczów, MUFA)(olej słonecznikowy,
olej szafranowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(4,6g/100ml) o niskiej zawartości
węglowodanów(skrobia, fruktoza) (9,25g/100ml) błonnik(wysoka zawartość)(dekstryny
tapioki, celuloza mikrokrystaliczna) (1,5g/100ml) o osmolarności 345 mosmol/l?
ODP.NIE

Pytanie 67
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 21 pozycji 8, diety cząstkowej w
proszku Fresubin Protein Powder, będącą źródłem białka, o neutralnym smaku w opakowaniu
jednostkowym po 300 g po odpowiednim przeliczeniu na gramy
i zaokrągleniu do pełnych opakowań?
ODP.NIE

Pytanie 68
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 21 pozycja 9 przyrządu GraviSet
Varioline, ENFit uniwersal - zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny do
opakowań typu worek oraz butelka?
ODP.NIE

Pytanie 69
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 21 pozycja 10 przyrządu
GraviSet EasyBag, universal - zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny do
opakowań typu worek?
ODP.NIE

Pytanie 70
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 21 pozycja 11 przyrządu Freka
peg universal gastral set CH/FR 20 (35 cm długości) - zestaw do długotrwałego żywienia
enteralnego, zakładany metodą „pull” pod kontrolą endoskopii?
ODP.NIE
Pytanie 71
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 21 pozycja 12 przyrządu Freka
CH/FR 8 120 cm LL - zgłębnik w wersji żołądkowo-dwunastniczej?
ODP.NIE

Pytanie 72
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 21 pozycja 13 diety Fresubin
1200 Complete w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego
bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,2 kcal/ml) bogatoresztkowa zawierająca białko
mleka(kazeina i serwatka)(6,0g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy,
ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (4,1g/100ml)
węglowodany(maltodekstryny)(15,0g/100ml) błonnik (dekstryny pszenicy, prebiotyk-inulina,
celuloza mikrokrystaliczna) o osmolarności 345 mosmol/l?
ODP.NIE

Pytanie 73
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania 21 pozycji 14 co pozwoli na
przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie
uzyskanie niższej cenowo oferty?
ODP.NIE

Pytanie 74
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 21 pozycja 16 przyrządu Amika
pump Set VarioLine, universal w wersji do pompy Amika, do opakowań typu worek oraz
butelka przy zaoferowaniu na czas trwania umowy 1 sztuki pompy Amika?
ODP.NIE

Pytanie 75
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 63 pozycji 1-5, 7-12, 17 płynów
infuzyjnych z dwoma niezależnymi, jałowymi, różnej wielkości portami oddzielnie
otwieranymi? Różnica w wielkości portów zapobiega pomyłce 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. 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.
ODP.ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPIS W SIWZ
Pytanie 76
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 63 pozycja 4 płynu
wieloelektrolitowego zawierającego (Na, K, Ca, Mg, Cl) oraz octany i cytrynian?
ODP.ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPIS W SIWZ

Pytanie 77
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 63 pozycja 14 produktu Dekstran
10% 500 ml w butelce szklanej?
ODP.TAK

Pytanie 78
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 63 pozycja 15 oraz 16 produktu
leczniczego Mannitol 20% w opakowaniu szklanym?
ODP.NIE

Pytanie 79
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 63 pozycja 18 produktu
NATRIUM CHLORATUM 0,9% 3000 ml do irygacji w opakowaniu worek?
ODP.TAK

Pytanie 80
Czy Zamawiający w zadaniu 47 pozycja 1 (Vincristin), dopuści złożenie oferty na produkt
leczniczy w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1
mg w opakowaniu 10 fiolek?
ODP.NIE

Pytanie 81
Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 12 poz. 86 był preparat Makrogol 74 g x 48
saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez
Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym
przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?
ODP.NIE

Pytanie 82
Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 12 poz. 86 był preparat Makrogol (74 g x 48
saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
ODP.NIE
Pytanie 83
Czy zamawiający zgodzi się aby wydzielić z zadania 18 poz. 1 i utworzyć odrębne zadanie?
ODP.NIE
Pytanie 84
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie poz. 4 z zadania 30 ponieważ preparat nie jest
już produkowany?
ODP.TAK

Pytanie 85
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci w następujących pozycjach:
a) Zadanie 6 poz. 2 z ampułek szklanych na ampułki plastikowe? ODP.NIE
b) Zadanie 6 poz. 34,35 z ampułek na fiolki? ODP.TAK
c) Zadanie 12 poz. 10 z tabletki na tabletkę powlekaną? ODP.TAK
d) Zadanie 12 poz. 12 z tabletki na kapsułkę? ODP.TAK
e) Zadanie 12 poz. 16 z tabletki na tabletkę powlekaną? ODP.TAK
f) Zadanie 12 poz. 28 z ampułek na fiolki? ODP.TAK
g) Zadanie 12 poz. 37 z ampułek na fiolki? ODP.TAK
h) Zadanie 12 poz. 43,44 z ampułek na fiolki? ODP.TAK
i) Zadanie 12 poz. 82,83 z tabletek na kapsułki? ODP.TAK
j) Zadanie 12 poz. 118 z ampułek na fiolki? ODP.TAK
k) Zadanie 12 poz. 191 z ampułek na fiolki? ODP.TAK
l) Zadanie 18 poz. 13 z tabletki powlekanej na tabletkę dojelitową
ODP.TAK
m) Zadanie 17 poz. 2 z kapsułki twardej na tabletkę w postaci „Dis”
ODP.TAK
n) Zadanie 17 poz. 3 z tabletki na tabletkę w postaci „Dis” ODP.TAK
Pytanie 86
Czy zamawiający w zadaniu 12 poz.34 Carbo medicinalis wyrazi zgodę na wycenę preparatu
w dawce 200mg w postaci kapsułek ponieważ preparat wskazany w SIWZ nie jest już
produkowany?
ODP.TAK

Pytanie 87
Dotyczy zadania 12 poz. 160 Formaldehyd 40% nie jest już produkowany, obecnie na rynku
dostępne są preparaty o stężeniu 35% oraz 37%, który z wymienionych preparatów należy
wycenić?
ODP.37%

Pytanie 88
Czy Zamawiający w Zadaniu 41 poz. 1 wyrazi zgodę na wycenę produktu leczniczego
równoważnego o tej samej dawce różniąca się pojemnością fiolki, a mianowicie w fiolce o
pojemności 2ml?
ODP.TAK

Pytanie 89
Czy Zamawiający w Zadaniu 41 poz. 2 wyrazi zgodę na wycenę produktu leczniczego
równoważnego o tej samej dawce, różniąca się pojemnością fiolki, a mianowicie w fiolce o
pojemności 10ml?
ODP.TAK
Pytanie 90
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Zadania 30 poz. 25, pozwoli to na złożenie
korzystniejszej cenowo oferty?
ODP.NIE
Pytanie 91
Jako producent asortymentu zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie czasu realizacji
zamówień ‚na cito/ratunek„ do 12h od chwili otrzymania zamówienia? Krótszy termin
dostawy będzie miał wpływ na ostateczną cenę dostarczanych produktów
ODP.NIE
Pytanie 92
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pak.18 poz.72 (Liofilizat witaminowy do
przygotowania roztworu do podawania pozajelitowego; fiolka 750mg; zawiera witaminy A,
B1, B2, B6, B12, C, D, E, Kwas pantotenowy, Nikotynamit, Biotynę, Kwas foliowy; ph 5, 9,
amp) do odrębnego pakietu. Utworzenie odrębnego pakietu pozwoli za złożenie
konkurencyjnej oferty i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego
ODP.NIE
Pytanie 93
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie treści:
,,2. Zamawiający zastrzega prawo zwrotu dostarczonych, a niezamówionych w zamówieniu
częściowym towarów oraz zwrotu towarów budzących zastrzeżenia, co do jakości i
kompletności. Zwrot następuje na koszt Wykonawcy
3. wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia na swój koszt zwrotu części lub całości dostawy
towarów wadliwych lub uszkodzonych, w tym w wyniku transportu i bezzwłocznej ich
wymiany na towar dobrej jakości. Towarem wadliwym jest towar o zmniejszonych od
określonych ofertą lub umową lub obowiązującymi normami właściwościach użytkowych.“?
ODP. NIE WYRAŻAM ZGODY

Pytanie 94
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie
określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć
miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych
pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak
określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §3 ust.2 i
§6 ust.3 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
ODP.NIE, NIE ODSTĄPI
Pytanie 95
Do treści §3 ust.5 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z art. 552 k.c.: "... z
wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia
towaru Kupującemu."
ODP.NIE

Pytanie 96
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku
możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło
rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do
rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez
Wykonawcę (dotyczy zapisu §6 ust.8 projektu umowy)?
ODP. NIE WYRAŻAM ZGODY

Pytanie 97
Czy Zamawiający zrezygnuje z fragmentu zapisu §7 ust 1 wzoru umowy, w części w której
statuuje on termin zapłaty za zrealizowane dostawy liczony „od początku miesiąca
następnego po miesiącu realizacji dostawy”, z uwagi na fakt, iż termin liczony w ten sposób
przekroczy ustawowy termin maksymalny, o którym mowa w art. 8 ust 2 ustawy o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych z dn. 8 marca 2013r., tj. 60 dni liczone od doręczenia
dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru? W/w zapis jest zatem w
tej części sprzeczny z przepisem ustawy, a w konsekwencji – częściowo dotknięty rygorem
nieważności. Zamawiający dokonując zapłaty w terminie liczonym według zapisu §7 ust 1
umowy będzie każdorazowo pozostawał w opóźnieniu z zapłatą, a Wykonawcy będzie
wówczas przysługiwało prawo do naliczania odsetek za opóźnienie – zatem Zamawiający
poniesie dodatkowe koszty w razie pozostawienia wspomnianego postanowienia umownego
we wzorze umowy.
ODP. NIE, NIE ZREZYGNUJE

Pytanie 98
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu §7 ust 2 wzoru umowy, ewentualnie zmodyfikuje zapis
w ten sposób, że za opóźnienie w zapłacie będą Wykonawcy należne odsetki w wysokości
prawem przewidzianej? Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych z dn. 8 marca 2013r., wierzycielowi – w razie opóźnienia dłużnika z zapłatą –
przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Natomiast art. 13
w/w ustawy ustanawia wprost rygor nieważności postanowień umownych ograniczających
lub wyłączających prawa wierzyciela m.in. z art. 8 ust 1 ustawy. Stąd kwestionowany zapis
będzie dotknięty nieważnością, a Wykonawcy i tak będą przysługiwały odsetki w w/w
wysokości na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących.
ODP. NIE, NIE ZREZYGNUJE

Pytanie 99
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §11 ust.1 poprzez zapis o
ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto
NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
ODP. NIE WYRAŻAM ZGODY

Pytanie 100
Do §11 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego
kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez
wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości NIEDOSTARCZONEGO w terminie
zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Zwracamy przy tym uwagę na
niewspółmierność kar przewidzianych w umowie. Zamawiającemu za opóźnienie
świadczenia pieniężnego może zostać naliczona kara w wysokości nie większej niż 9,5% w
skali roku, liczona od kwoty, której dotyczy opóźnienie. Natomiast dla wykonawcy
zamówienia jest przewidziana kara w wysokości 1825% w skali roku (5% x 365 dni) za
opóźnienie świadczenia.
ODP. NIE WYRAŻAM ZGODY

