
Śrem, dnia  07.03.2018r

                                              
Dot. Nr sprawy: ZP/ 5/PN/17

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 2017 , 
poz.1579 z póź. zm.), 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/ 5/PN/18) na  dostawę leków dla Szpitala Powiatowe  im. Tadeusza Malińskiego 
w Śremie Sp. z o.o.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 3  diety Fresubin Energy Drink 200ml o smaku 
owoców leśnych - dieta wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina, 
serwatka)(5,6g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy) (5,8g/100ml), węglowodany 
(maltodekstyny, cukier trzcinowy)(18,8g/100ml) o osmolarności 390 mosmol/l?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 poz. 10 pierwiastków śladowych Addamel 10 ml x 
20 amp. z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3 dotyczy pakietu 16 poz. 1-9 i 15-19 i 21-28 i 32-34 
( pozycje przed wydzieleniem) 
Ze względu na różnie rodzaje opakowań płynów infuzyjnych o różnym stopniu bezpieczeństwa infuzji w związku z 
udzielonymi odpowiedziami z dnia 6.03.2018 Do pytania 87 prosimy o doprecyzowanie.
Czy Zamawiający wyrażając zgodę na dopuszczenie opisu flakonu w pytaniu 87
tj.: “ bezpiecznych opakowań typu flakon z dwoma portami rożnej wielkości, niewymagającymi dezynfekcji przed 
pierwszym użyciem i zapewniającymi szczelne połączenie z aparatem do przetoczeń i przyrządem z filtrem do 
pobierania płynów” podtrzymuje jednocześnie zapisane do pakietu 16 pozostałe wymogi, co do opakowań 
zawarte w SIWZ, czyli zaoferowanie 
flakonu stojącego z podwójnymi PŁASKIMI portami i zapewniające szczelne połączenie każdego z portu z 
aparatem do przetoczeń oraz przyrządami z filtrem do pobierania? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie flakonu z dwoma portami różnej wielkości nie wymagającymi 
dezynfekcji przed pierwszym użyciem  i zapewniającymi  szczelne połączenie każdego z portu z aparatem do 
przetoczeń oraz przyrządami z filtrem do pobierania płynów.
Pytanie 4 dotyczy pakietu 16 poz. 16-19
W związku z udzielonymi odpowiedziami z dnia 6.03.2018 do pytania 90 prosimy o doprecyzowanie. Czy 
Zamawiający wymaga płynu wiloelektrolitowego, zbilansowanego roztwory, który nie ma w składzie 
antykoagulantu cytrynianowego?  
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

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