
Śrem dnia  22.02.2013
                                              

Dot. Nr sprawy: ZP/ 3/PN/13

Udzielenie odpowiedzi
do specyfikacji

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 
roku (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (nr 
sprawy:ZP/ 3/PN/13) na bieżące dostawy   leków gotowych i substancji recepturowych 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający  w pakiecie nr 1 , pozycja nr 74 i 99 ( Budesonidum zaw. do neb. 0,25 mg/ml x 20 
szt. ) dopuszcza wycenę leku , którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną ?

Odpowiedź:
Nie
Pytanie 2 
Czy zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 1 pozycja 74  i 99  budesonid do nebulizacji posiadał 

zarejestrowane wskazanie-ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli ?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie 3 
Czy Zamawiający w pakiecie nr  22  poz nr 21  wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe
blistry? 
Odpowiedź:
Nie
Pytanie 4 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 pozycja  32 wymaga , aby okres przydatności do użycia 
preparatu meropenem      rozpuszczonego w NaCl wynosił co najmniej 6 godzin?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie 5
Czy w celu  miarkowania kar umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji  postanowień projektu  
przyszłej umowy  w zakresie  zapisów  § 5
1.1za  opóźnienie   w  wykonaniu   zamówionej   partii  towaru   w  wysokości  0,1%  wartości  
niezrealizowanej części umowy , za każdy  rozpoczęty dzień , jednak nie więcej  niż 10% wartości  
niezrealizowanej części umowy
3.Łączna   wysokość   kar  umownych   nie  może  przekraczać  10%  wartości   brutto 
niezrealizowanej części umowy. Kary umowne  z różnego tytułu podlegają skumulowaniu.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian .
Pytanie 6
Czy  Zamawiający   wymaga ,  by  lek  wymieniony  w pakiecie  27  pozycja  3,4  Methylprednisolone 
500mg,1000mg był zarejestrowany  we wskazaniu  choroby układu nerwowego w tym: 1. zaostrzenie 
w przebiegu  stwardnienia  rozsianego,2.ostre urazy rdzenia kręgowego?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 7
Czy Zamawiający wymaga , by wszystkie  dawki leku pochodziły  od jednego producenta?
Odpowiedź:
Tak



Pytanie  8
Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym  pakietu 23 
Czy Zamawiający w pakiecie 23 miał na myśli 
- w pozycji 1 opakowania x 60 tabl 
- w pozycjach 2-10 opakowania x 90 tabl
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 w pozycjach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, wyraża zgodę na 
zaoferowanie produktów równoważnych w workach Viaflo z dwoma niezależnymi portami  ?
Worki Viaflo jako opakowania specjalistyczne płynów infuzyjnych posiadają dwa niezależne 
odseparowane porty, port do iniekcji umożliwia kilkukrotne jego użycie bez narażenia na 
rozszczelnienie opakowania. Są wykonane z tworzywa poliolefina/poliamid, posiadają badania 
stabilności z większością leków (nawet tych, które są zalecane do rozpuszczania tylko w szkle). 
Trójwarstwowa budowa worka zabezpiecza przed parowaniem, zwiększa wytrzymałość opakowania 
a wewnętrzna warstwa nie reaguje z dodawanymi do płynu lekami i uniemożliwia osadzanie 
podawanego leku na ściankach. 
Zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na redukcję zakażeń 
związanych z linią naczyniową, bo w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania. 
Redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie 
kosztów. Ponadto worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, poprze, co są 
dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją. Koszty 
utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50 % niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych 
butelek.
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 w pozycji  nr 13 nowoczesnego 
płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte w worku 500ml?
Plasmalyte jest izotonicznym, fizjologicznie wyrównanym roztworem elektrolitów o pH najbardziej 
zbliżonym do osocza krwi ( około 7, 4) i fizjologicznej osmolarności, zbliżonej do osocza (295 
mOsm/l).
Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian), który zabezpiecza przed ryzykiem wywołania 
kwasicy spowodowanej niedokrwieniem. 
Sklad : NaCl 5,26 g/l, KCl 0,37 g/l,  Magnezu Chlorek sześciowodny 0,30 g/l , Sodu octan trójwodny 
3,68 g/l, Sodu glukonian 5,02 g/l. Preparat nie zawiera jonów wapnia, co powoduje brak ryzyka 
precypitacji leków oraz zwiększa kompatybilność z krwią.
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie merytoryczne.
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 w pozycji r 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu 
równoważnego w butelce zakręcanej typu pour bottle? Opakowanie pour bottle posiada system 
ułatwionego otwierania i pozawala na precyzyjne polewanie bez kapania.
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 w pozycji 16 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu 
klinicznym, 6% HES 130/0,42 w roztworze Ringera z octanem ( z niskim sodem o 
parametrach:  Na 130mmol/l, Cl 112 mmol/l) w opakowaniu typu worek?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 18 pozycji nr 10, 11, 15, 17 do osobnego 
pakietu ? Pozytywna odpowiedź stwarza Zamawiającemu możliwość uzyskania korzystnej cenowo 
oferty. 
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 14
W związku z obecnością na rynku Mannitolu w stężeniach 15% i 20% zwracamy się z zapytaniem o 
dopuszczenie Mannitolu 15% w Pakiecie nr 21 w pozycji nr 5, 6, 7



Uzasadnienie:
Mannitol w postaci 15% roztworu jest produktem o stężeniu mniejszym od stężenia nasycenia, co 
pozwala do minimum ograniczyć ryzyko występowania krystalizacji oraz związanej z tym procesem 
konieczności ponownego rozpuszczania kryształów spotykanej w praktyce klinicznej. Roztwór 
zawierający 15%  mannitolu nie będzie zawierał kryształów (w roztworze będzie obecny mannitol 
całkowicie rozpuszczony w wodzie), kiedy temperatura produktu wyniesie powyżej 16-17°C.
Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych) od 
roztworów 20%, gdyż nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej.
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie merytoryczne.
Odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 15

     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 zw. z art. 144 ust 1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie 
przesądzać o nieważności zapisu z §1 ust.3  Umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od 
tych zapisu w umowie?
Odpowiedź:
Tak Zamawiający odstępuje od tego zapisu.
Pytanie nr 16

     Dotyczy pakietu nr 27 poz. Nr 2  - Czy zamawiający wymaga ,aby przedmiot zamówienia zawierał 
substancje pomocnicze stabilizujące lek: EDTA (edetynian disodu) i  kwas cytrynowy w celu uniknięcia 
rozkładu substancji czynnej? 
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 17

      Dotyczy pakietu nr 27 poz. Nr 2  -  Czy zamawiający wymaga ,aby przedmiot zamówienia był 
przebadany pod względem trwałości chemicznej i fizycznej, która potwierdza, że roztwór można 
przechowywać w temperaturze 25° C do 24 godzin i do 48 godzin w lodówce w temperaturze 2-8° C ?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 18 Dotyczy SIWZ:

      Czy zamawiający w pakiecie 13 dopuści dla poz. 3 złożenie oferty równoważnej, co umożliwi złożenie 
oferty konkurencyjnej?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 19 Dotyczy wzoru umowy
Par.  2 ust.  1 Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego  dostaw cito  we 
wzorze umowy dla pakietu nr 13? Przedmiotem zamówienia w niniejszym pakiecie nie są leki ratujące 
życie.
Odpowiedź:
Par.2 ust. 1 umowy  mówi wyraźnie ,że jeżeli nie są to leki ratujące życie to termin dostawy wynosi 3  
dni ,natomiast ratujące życie 24 godz. Jeśli przedmiotem zamówienia  w pakiecie  13  nie są leki 
ratujące życie to termin dostawy wynosi 3 dni . 
Pytanie nr 20
Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 4 ust.1 wzoru umowy wyrażenia „od 
przedłożenia” na „od daty wystawienia”.
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci   spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu 
płatności.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 
Pytanie nr 21
Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby za datę zapłaty przyjęto dzień uznania środków na 
koncie Wykonawcy?Spełnienie świadczenia pieniężnego następuje, gdy majątek wierzyciela powiększa 
się o wartość odpowiadającą wartości  zobowiązania,  co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 12 
lipca 1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96), zgodnie z którym: "(..) w rozliczeniach bezgotówkowych za 
chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego".
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 



Pytanie nr 22

Par.  4  ust.  3 Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  zapisu  „W  przypadku  opóźnień  w 
płatnościach  Zamawiającego  o  okres  przekraczający  60  dni  od  daty  wymagalności  Wykonawca 
uprawniony jest do cesji wierzytelności, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze 
dokonania cesji, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem cesji wierzytelności.”

Odpowiedź:
Nie 
Pytanie nr 23
Par. 5 ust.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „Wykonawca jest zobowiązany do 
zapłaty kar umownych:” poprzez zastąpienie go brzmieniem „Zamawiający jest uprawniony do żądania 
od Wykonawcy zapłaty kar umownych:”

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 24

Par. 5 ust.1 pkt 1.1. „Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego 
uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia 
świadczenia w skutek  okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.  Kara umowna skategoryzowana 
jako zryczałtowane odszkodowanie,  powinna być wymagalna  wyłącznie jeżeli została spowodowana 
okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.   Z 
powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej   - nie może ona 
zostać zastrzeżona  na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca 
nie ponosi.
Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w Par. 5 ust. 1 pkt 1.1. 
wyrażenia „opóźnienie” na  „zwłoka”?

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 25
Par. 5 ust. 1 pkt 1.2 Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez 
Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. 
Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na 
zasadach ogólnych na podstawie par. 5 ust. 4. Dlatego, prosimy o obniżenie kary umownej do 5% 
wartości niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 
Pytanie nr 26
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 
Par. 5 ust. 2 Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Proponujemy 
usunięcie tego zapisu. Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed 
jej potrąceniem i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Takie 
automatyczne i jednostkowe „potrącanie” może prowadzić do licznych błędów.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 27
Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zdania pierwszego niniejszego ustępu 
brzemieniem  „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto 
umowy.”?
Kara umowna ma  na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być 
nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę 
nieproporcjonalnych obciążeń.
Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na 
zasadach ogólnych na podstawie par. 5 ust.4
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 
Pytanie nr 28
Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zapisu wprowadzającego kumulację 
kar? 



Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez 
Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. 
Poprzez naliczenie już jednej z kar umownych  następuje naprawienie szkody na zasadzie kary 
umownej. W razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na 
zasadach ogólnych na podstawie par. 5 ust. 4

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 29
Par. 6 ust. 2 Czy poprzez nienależyte wykonanie umowy Zamawiający rozumienie wyłącznie 
minimum trzykrotną zwłokę w realizacji dostaw cząstkowych?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 30
Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do naliczenia kar umownych przysługiwało w 
ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 31

Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku:
- zmiany numery katalogowego produktu,
-zmiany sposobu konfekcjonowania,

− wprowadzenia na rynek ulepszonej wersji produktu?
     Odpowiedź:
    Nie

Pytanie nr 32
Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający dopuści możliwość doprecyzowania zapisu poprzez dodanie ustępu o 
brzmieniu: „W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w 
szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto 
objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 
Pytanie nr 33
 Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający dopuści możliwość doprecyzowania zapisu poprzez dodanie ustępu o 
brzmieniu: „W związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz. U. z dnia 13 
czerwca 2011 r. ) dopuszcza się zmianę niniejszej umowy poprzez obniżenie cen        nabywanych 
wyrobów medycznych, w wypadku:
1 ) Obniżenia urzędowej ceny zbytu nabywanego wyrobu medycznego, w przypadku nabywania od 
podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 
2001 r. Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej urzędowej 
ceny zbytu i nie wymaga aneksu do Umowy. 

      2) Obniżenia wysokości limitu finansowania dla grupy limitowej, do której należy nabywany wyrób, w 
przypadku nabywania od podmiotu będącego przedsiębiorcą prowadzącym obrót hurtowy w 
rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od 
dnia obowiązywania nowej wysokości limitu finansowania  i nie wymaga aneksu do Umowy.”

     Odpowiedź:

     Nie 

Pytanie nr 34
Czy Zamawiający wyrazi zgode  na wydzielenie z pakietu  18 poz .10,11,12,13,16,17 i utworzenie 
pakietu  18A?
Wydzielenie  wyżej  wymienionych pozycji na skutkuje  przełożeniem  terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 



Pytanie nr 35 Paragraf 5 ust. 1 pkt. 1.1.
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
za  zwłokę  w  wykonaniu  zamówionej  partii  towaru  w  wysokości  0,1%  wartości  brutto  towaru 
dostarczonego ze zwłoką, za każdy rozpoczęty dzień,

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 36

Czy zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 1 pozycja 78  i 98  budesonid do nebulizacji posiadał 
zarejestrowane wskazanie-ostre zaplenienie krtani, tchawicy i oskrzeli ? 

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 37
Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w poz. 1 dopuści worek 3 komorowy Smof Kabiven 1970ml, do 
żywienia pozajelitowego, zawierającego aminokwasy 100,0g, glukozę 250,0g, emulsję 
tłuszczową 75,0g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego), 
azot 16g? Jeśli zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

     Odpowiedź:
     Tak

Pytanie 38
Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w poz. 1 dopuści worek 3 komorowy Smof Kabiven 1477ml, do 
żywienia pozajelitowego, zawierającego aminokwasy 75,0g, glukozę 187,0g, emulsję tłuszczową 
56,0g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego), azot 12g? Jeśli 
zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

     Odpowiedź:
Tak
Pytanie 39
Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w poz. 2 dopuści worek 3 komorowy Smof Kabiven 1477ml, do 
żywienia pozajelitowego, zawierającego aminokwasy 75,0g, glukozę 187,0g, emulsję tłuszczową 
56,0g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego), azot 12g? Jeśli 
zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

     Odpowiedź:
Tak
Pytanie 40
Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w poz. 2 dopuści worek 3 komorowy Smof Kabiven 986ml, do 
żywienia pozajelitowego, zawierającego aminokwasy 50,0g, glukozę 125,0g, emulsję tłuszczową 
38,0g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego), azot 8g? Jeśli 
zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

     Odpowiedź:
Tak
Pytanie 41
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 w pozycji 3 worka 3-komorowego 
Kabiven Peripheral 1440 ml zawierającego 5,4 g azotu o energii pozabiałkowej 900 kcal?

     Odpowiedź:
Nie
Pytanie 42
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 4 worka 3 komorowego Kabiven 
Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego 
aminokwasy 45,0g, glukozę 143,0g, emulsję tłuszczową 68,0g, azot 7,2g i energię niebiałkową 1200 
kcal objętość 1920ml?

     Odpowiedź:
Nie
Pytanie 43
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 6 worka 2 komorowego 
Aminomix 1 Novum zawierającego 50g aminokwasów, 8,0g azotu, 200g glukozy, o energii 
pozabiałkowej 800 kcal, osmolarność 1779 mOsm/l pojemność 1000ml?

     Odpowiedź:
Tak



Pytanie 44
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 11 w pozycji 1 zamiast Nutridrink 
a 200ml– produktu porównywalnego Fresubin Energy Drink 200ml różne smaki?

     Odpowiedź:
Nie
Pytanie 45
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 11 w pozycji 2 zamiast preparatu 
Nutrison Multi Fibre Pack 1000 ml preparat Fresubin Original Fibre 1000 ml?

     Odpowiedź:
Nie
Pytanie 46
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 11 w pozycji 3 zamiast preparatu 
Nutrison Energy Pack o pojemności 1000 ml preparatu Fresubin HP Energy o pojemności 1000 
ml?

     Odpowiedź:
Nie
Pytanie 47
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 11 w pozycji 4 zamiast Nutrison 
Advanced cubison pack 1000ml preparatu Reconvan 500ml w ilości 120sztuk?

     Odpowiedź:
Nie
Pytanie 48
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 11 w pozycji 5 zamiast Peptisorb 
Pack o pojemności 1000ml preparatem Survimed OPD o pojemności 1000 ml?

     Odpowiedź:
Nie
Pytanie 49
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 11 w pozycji 6 zamiast Nutrison 
Advanced Diason Pack 1000ml preparatu Diben 1000ml?

     Odpowiedź:
Nie
Pytanie 50
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 11 w pozycji 8 zamiast Nutrison 
standard 1000ml produktu równoważnego Fresubin Original 1000ml?

     Odpowiedź:
Nie
Pytanie 51
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 11 w pozycji 9 zamiast preparatu 
Nutrison Energy Pack o pojemności 1000 ml preparatu Fresubin HP Energy o pojemności 1000 
ml?
Uzasadnienie:

Obecne określenie przedmiotu zamówienia nie daje możliwości przystąpienia większej 
liczby oferentów,  co narusza art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, które obligują Zamawiającego do określenia przedmiotu zamówienia w sposób 
gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Pozytywne odpowiedzi na powyższe pytania 
umożliwi złożenie ważnych, korzystnych cenowo ofert większej ilości wykonawców, co 
w obecnym czasie ma duże znaczenie dla ekonomi Szpitala.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 52

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  ww.  pozycji  także  worka  2-komorowego  do 
żywienie pozajelitowego o poj. 1500 ml pod nazwa handlowa Nutriflex Special 1500 ml ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 53  dotyczy pakietu 1 poz. 69
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ww. pozycji oferty równoważnej, preparatu pod 
nazwa Flumazenil op 5 amp., co daje 4 op.?
( wg zapotrzebowania Zamawiającego 20 amp.)



Odpowiedź:

Tak

Pytanie 54 dotyczy pakietu 18
Ze względu na różnie rodzaje opakowań płynów infuzyjnych prosimy o doprecyzowanie czy w 

ww  pakiecie  Zamawiający  mając  na  uwadze  bezpieczną  infuzje  i  przygotowanie  leków,  wymaga 
flakonu stojącego z podwójnymi jednakowymi portami niewymagającym dezynfekcji przy pierwszym 
użyciu i zapewniające szczelne połączenie portu z aparatem do przetoczeń? 

Odpowiedź:

Tak

Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków  zamówienia  oraz  zostanie  umieszczona  na  stronie  internetowej  zamawiającego 
www.szpitalwsremie.pl .

Z poważaniem
mgr farmacji Lucyna Jurgaś
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