Data aktualizacji: 18.08.2015 r. g. 12.30

Znak sprawy:

ZOZ/ZP/PN/DOS/18/7/2015

Art. 38 Ustawa PZP

Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 192056-2015 z dnia 29.07.2015 r. zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych,
substancji recepturowych, produktów żywieniowych, gazy medyczne. Odpowiedzi na wniesione zapytania

Pakiet 1, poz. 15:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 15 preparatu w opakowaniu ampułka? Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pakiet 10, poz. 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 pozycja 4 preparatu w opakowaniu worek 500ml? Opisany
produkt został wycofany z produkcji. Odpowiedź: Dopuszczamy
Pakiet 10, poz. 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 pozycja 3 witamin rozpuszczalnych w wodzie(Soluvit N) i
tłuszczach(Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka witamin
rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku
preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o
inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań , NaCl 0,9%. Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie
witaminę K zalecaną w standardach żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i
Dojelitowego. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 18, poz. 2, 4, 5, 8-10:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 pozycja 2,4,5,8-10 płynów infuzyjnych w opakowaniu
stojącym, wyposażonym w dwa niezależne, różnej wielkości porty wolne od zanieczyszczeń? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 18, poz. 11:
Czy Zamawiający wymaga aby produkt w pakiecie 18 pozycji 11 był w opakowaniu stojącym z dwoma portami? Odpowiedź:
Wymagamy
Pakiet 18, poz. 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 pozycja 3 preparatu w opakowaniu równoważnym KabiClear?
Opisany produkt dla objętości 250ml w KabiPack został wycofany z produkcji. Odpowiedź: Dopuszczamy
Pakiet 18, poz. 13:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 18 pozycji 13, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego
zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 19, poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycja 1 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? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 19, poz. 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycja 2 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 szafra¬nowy, 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? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 19, poz. 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycja 3 diety Fresubin HP Energy, w opakowaniu EasyBag
1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko
mleka(kazeina i serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi
EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(17,0g/100ml)o osmolarności 300 mosmol/l? Odpowiedź: Zgodnie z
SIWZ
Pakiet 19, poz. 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycja 4 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? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 19, poz. 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycja 5 diety Fresubin Original w opakowaniu EasyBag
500ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i
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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? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 19, poz. 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycja 6 diety Diben 1,5 kcal HP w opakowaniu EasyBag
500ml - dieta wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), przeznaczona do żywienia dojelitowego przez zgłębnik, bogata w białko
7,5g/100ml (20 en%) oraz jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA 4,6/100ml). Zawiera błonnik (2,3 g/100 ml), MCT oraz
EPA i DHA 0,23g/100ml pochodzące z oleju rybnego. Zmodyfikowana pod względem zawartości węglowodanów w celu
lepszej kontroli poziomu glukozy we krwi. Nie zawiera glutenu, klinicznie wolna od laktozy, o niskiej zawartości sodu oraz
cholesterolu. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 19, poz. 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycja 7 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? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 19, poz. 8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycja 8 diety Fresubin Original Fibre w opakowaniu
EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa o wysokiej zawartości
błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 g/100ml), 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 285 mosmol/l? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 19, poz. 9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycja 9 diety Fresubin Original Fibre w opakowaniu
EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa o wysokiej zawartości
błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 g/100ml), 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 285 mosmol/l? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 19, poz. 10:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycja 10 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? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 19, poz. 11:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycja 11 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?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 19, poz. 12:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycja 12 diety Fresubin HP Energy, w opakowaniu EasyBag
500ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko
mleka(kazeina i serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi
EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(17,0g/100ml)o osmolarności 300 mosmol/l? Odpowiedź: Zgodnie z
SIWZ
Pakiet 19, poz. 13:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycja 13 diety Reconvan w opakowaniu EasyBag 500ml dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa, dla krytycznie chorych
zawierająca białko (wysoka zawartość białka, glutaminy i argininy): mleko (kaze¬ina, hydrolizat białka pszenicy)(5,5g/100ml),
tłuszcze (wysoka zawartość EPA i DHA z oleju rybiego, 58% MCT): olej rybi (EPA, DHA), olej szafranowy, olej lniany,
MCT(3,3g/100ml), węglowodany: maltodekstryny(12g/100ml) o osmolarności 270 mosmol/l? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 19, poz. 14:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycja 14 zestawu do długotrwałego żywienia enteralnego do
żołądka, zakładany przezskórnie metodą endoskopową. Wykonany z poliuretanu, długość 35 cm, rozmiar CH15 lub CH20,
znacznik RTG, końcówka EN- lock? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 19, poz. 15:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycja 15 zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowodwunastniczej, ze znacznikiem RTG, podziałką i końcówką EN- lock, długości 120 cm, rozmiar Freka CH 8/120 cm lub 12/120
cm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
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Pakiet 19, poz. 15-21:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 19 pozycji 15-21, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego
zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 2, poz. 4:
W nawiązaniu do w/w postepowania przetargowego zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający zezwoli na wyłączenie /
wydzielenie poz. 4 w pakiecie nr 2 ? Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. Zamawiający modyfikuje SIWZ.

4

CEFTAZIDIME SODIUM inj 1,0 g x 10 fiol

Pozycja wykreślona 18.08.2015 r.

Pakiet 1, poz. 28 i 29:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 28 i 29 ( Meropenem Sandoz fiol. 1g i 500mg x 10 szt.) 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 porzebiegu 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? Odpowiedź:
Dopuszczamy, nie wymagamy
Pakiet 1, poz. 28 i 29:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 28 i 29 ( Meropenem Sandoz fiol. 1g i 500mg x 10 szt.) wymaga, aby trwałość
roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę? Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy
Pakiet 1, poz. 10, 11 i 12:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 10, 11 i 12 (BETO 100, 25 i 50 ZK tabl. o przedł. uwaln. x 28) wymaga, aby preparat
posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie
pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków? Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy
Pakiet 5, poz. 2:
Czy Zamawiający w pakiecie 5, poz. 2 wymaga butelki z fabrycznie zamontowanym, bezpośrednim, szczelnym systemem
napełniania parownika, bez żadnych dodatkowych elementów łączących butelkę z parownikiem? Fabrycznie zamontowany na
butelce adapter jest jednorazowego użytku- nie wymaga dezynfekcji, gdyż po zużyciu zawartości butelki, zostaje on
wyrzucony wraz z pustą butelką. System napełniania parownika przy użyciu fabrycznie zamontowanego adaptera nie
wymaga nakręcania go na butelkę przez personel medyczny, co daje gwarancję szczelności, eliminuje niewłaściwe
nakręcenie adaptera na butelkę, wyklucza możliwość niekontrolowanego wylania się anestetyku oraz nie naraża personelu
bloku operacyjnego na wdychanie oparów sevofluranu w niekontrolowanym stężeniu, co ma miejsce przy manualnym
nakręcaniu wielorazowego adaptera. Odpowiedź: Wymagamy
SIWZ. Projekt umowy. Par. 3 pkt. 1
Czy Zamawiający w par. 3.1. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa
farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie
pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości
składania zamówień w formie telefonicznej. Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. Zamawiający modyfikuje SIWZ
SIWZ. Projekt umowy. Par. 6 pkt. 3
Czy Zamawiający w par. 6.3 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga
rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a
następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w ciągu 48 godzin jest niemożliwe.
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę do 4 dni roboczych. Zamawiający modyfikuje SIWZ
SIWZ. Projekt umowy. Par. 7 pkt. 1
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.a z 10% do wartości max. 5%? Obecna kara jest
rażąco wygórowana. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 4, poz. 22 i 24:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 4 w poz. 22 i 24 leku Mononit w opakowaniu konfekcjonowanym
po 60 tabl.powl., wraz z jednoczesnym przeliczeniem opakowań? Odpowiedź: Dopuszczamy
SIWZ. Projekt umowy. Par. 5 ust. 6; Par. 8 ust. 2; Par. 9 ust. 2, ppkt. f)
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 zapisów §5 ust.6, §8 ust.2 i §9 ust.2 ppkt f) projektu umowy)? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
SIWZ. Projekt umowy. Par. 8 ust. 1
Do treści §8 ust.1 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na
okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy
dostarczenia towaru Kupującemu." Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zespół Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 74

S t r o n a

3

Pakiet 18, poz. 1, 3:
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie
18 w pozycjach 1, 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki, które w przeciwieństwie do butelek
zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają
podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż
w przypadku butelek. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 18, poz. 11, 12:
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi
zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 w pozycjach 11 i 12 preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego
płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l,
Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 18, poz. 6, 7:
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi
zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 w pozycjach 6 i 7 preparatu Mannitol 15%, który ulega krystalizacji dopiero w
temperaturze poniżej 16 stopni C. Przechowywany więc w temperaturze pokojowej nie wymaga podgrzania co zdecydowanie
ułatwia i przyspiesza proces podania leku pacjentowi. Produkt pakowany jest w worek Viaflo co zapobiega przypadkowemu
stłuczeniu i w konsekwencji jest wygodniejszy dla personelu pielęgniarskiego oraz bezpieczniejszy dla pacjentów.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 18, poz. 14:
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wydzieli z
pakietu 18 pozycję 14? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
SIWZ. Projekt umowy. Par. 3
Prosimy dopisać zapis : Dostawca zobowiązuje dostarczać zamówiony towar w ilościach potwierdzonych bezpośrednio przez
Zamawiającego każdorazowo na pisemne, telefoniczne (potwierdzone pisemnie) lub faksowe zamówienie w ciągu……od
daty otrzymania zamówienia. Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Dostawcę . Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
SIWZ. Projekt umowy. Par. 7
Prosimy zmienić zapis na:
a) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie
Dostawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
b) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedochowanie terminów określonych w par. 3 pkt. 1 niniejszej
umowy w wysokości 1,0 % wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy lub jej części za każdy dzień zwłoki
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. Zamawiający modyfikuje SIWZ
c) Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, z zastrzeżeniem § 11
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
SIWZ. Projekt umowy. Par. 7
Prosimy zmienić zapis na: O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje pisemnie Dostawcę, określając jednocześnie
termin uiszczenia kar, podając formę uregulowania należności oraz wystawiając notę księgową. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość potrącenia kar uznanych przez Dostawcę za naliczone zasadnie z bieżącej należności poprzez zmniejszenie
zapłaty za fakturę. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
SIWZ. Projekt umowy. Par. 7
Prosimy zmienić zapis na: Dostawca odpowiada jedynie za normalne następstwa swych działań lub zaniechań z
wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone korzyści. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
SIWZ. Projekt umowy. Par. 8
Prosimy zmienić zapis na: W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, iż realizacja przedmiotu umowy w terminie
określonym w § 3 oraz § 6 pkt. 3 - 4 nie może być zrealizowana z winy leżącej po stronie Dostawcy, Zamawiający zastrzega
sobie prawo zakupu nie dostarczonego w terminie towaru u innego Dostawcy. W tym przypadku Dostawca określony niniejszą
umową jest zobowiązany do uregulowania różnicy w cenie towaru, który Zamawiający otrzymał od innego Dostawcy, jeżeli
jest ona wyższa od ceny towaru określonego w niniejszej umowie pod warunkiem, że ceny zapłacone przez Zamawiającego
nie są wyższe od średnich cen rynkowych. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
SIWZ. Projekt umowy. Par. 12
Prosimy zmienić zapis na: Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez właściwy sąd
powszechny. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 9, poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 9 pozycja 1 – leku w postaci tabletek powlekanych, gdyż tylko
takie są dostępne na rynku? Odpowiedź: Dopuszczamy
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Pakiet 9, poz. 2:
Czyn Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 9 pozycja 2 leku w postaci tabletki? Odpowiedź: Zgodnie z
SIWZ
Pakiet 9, poz. 11, 12:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 9 pozycja 11 i 12 leku w postaci tabletki powlekanej?
Odpowiedź: Dopuszczamy
Pakiet 15, poz. 3:
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym dopuszcza możliwość zakupu
preparatu Multilac® ? W załączeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy:
1.
Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku z prebiotykiem.
2.
Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywczą - oligofruktozę: Lactobacillus helveticus, Lactoccocus
lactis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus termophilus,
Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum
3.
Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki terapeutycznej.
4.
Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność bakterii na niskie pH soku
żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.
5.
Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii.
6.
Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych barwników.
7.
Nie wymaga przechowywania w lodówce.
8.
Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych w Katedrze
Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Odpowiedź: Dopuszczamy
Pakiet 18, poz. 13:
Czy istnieje możliwość zaoferowania w pozycji 13, pakiet 18 przetargu ZOZ/ZP/PN/DOS/18/7/2015 teofiliny w formie
20mg/ml 10 ml x 5 ampułek ? Dane rynkowe pokazują że cena miligrama teofiliny w formie 20mg/ml 10 ml x 5 amp. Jest
ponad dwa razy niższa niż w formie 300mg/250ml x 1 szt. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 1, poz. 31/32:
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuści preparat Ospamox 500 mg x 16 szt. i Ospamox
1000 mg x 16 szt. w postaci tabletek powlekanych ?. Odpowiedź: Dopuszczamy

Data aktualizacji: 20.08.2015 r. g. 14.30

Znak sprawy:

ZOZ/ZP/PN/DOS/18/7/2015

Art. 38 Ustawa PZP

Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 192056-2015 z dnia 29.07.2015 r. zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych,
substancji recepturowych, produktów żywieniowych, gazy medyczne. Odpowiedzi na wniesione zapytania

Pakiet 15, poz. 3-4:
W związku z zakończeniem produkcji probiotyku o nazwie własnej poddanej w siwz, prosimy o odstąpienie od warunku, aby
oferowany preparat probiotyczny posiadał rejestrację jako produkt leczniczy – gdyż nie jest on związany z żadnymi wymogami
formalnymi dotyczącymi sposobu rejestracji produktów tego rodzaju oraz drastycznie ogranicza konkurencję asortymentowocenową w przedmiotowym postępowaniu, narażając Zamawiającego na brak oferty. W związku z powyższymi zapisami siwz
uprzejmie prosimy o postępowanie zgodne z duchem ustawy Pzp (art. 7 i 29 Pzp) i dopuszczenie możliwości złożenia oferty w
postaci konkurencyjnego preparatu probiotycznego będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego
przeznaczenia medycznego wskazanym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającego w swoim składzie
najlepiej ze wszystkich przebadany szczep Lactobacillus rhamnosus (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych
badaniach klinicznych) oraz Lactobacillus helveticus - w łącznej ilości 2 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w
opakowaniach x 60 kaps., po odpowiednim przeliczeniu liczby kapsułek na liczbę opakowań. Odpowiedź: Dopuszczamy
Uwaga: Rozdział VI pkt. 8 SIWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
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