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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:  postępowania  nr  SPZOZ/PN/34/2016  prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego    na   dostawę produktów leczniczych – żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe,   
płyny infuzyjne i inne        dla SPZOZ Sanok 

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:
* Pytanie nr 1
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku 
występowania  na rynku opakowań posiadających  inną ilość  sztuk (tabletek,  ampułek,  kilogramów 
itp.),  niż  zamieszczona  w  SIWZ;  a  także  w  przypadku,  gdy  wycena  innych  opakowań  leków 
spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać 
pełne  ilości  opakowań  zaokrąglone  w  górę,  czy  ilość  opakowań  przeliczyć  do  dwóch  miejsc  po 
przecinku)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania niż  podana w załączniku nr 2 do  
SIWZ,  jednak  oferowane  opakowanie  musi  być  konfekcjonowane  w  blistrach  i  w  przypadku  
przeliczania należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.  

* Pytanie nr  2 
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wycenę  preparatów  zamiennie  tj.  drażetek  zamiast  tabletek 
powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i 
tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek 
zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

* Pytanie nr  3 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj.  ampułek , amp-strz.  zamiast 
fiolek i odwrotnie ?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę.

* Pytanie nr  4
Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego 
produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?  
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę.

* Pytanie nr  5 – dot.    części nr 5  
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części nr 5 pozycji 2 co pozwoli na przystąpienie 
do nowo utworzonego pakietu większej ilości Oferentów ,a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo 
oferty?
Odpowiedź  :   Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ
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* Pytanie nr  6 – dot.  c  zęści 1- Żywienie pozajelitowe  
1.   Czy Zamawiający w Części 1 w poz. 13 miał na myśli objętość worka 1448-1500 ml?
Odpowiedź  :   Tak, Zamawiający  w poz. 13 ma na myśli objętość worka 1448-1500 ml?

2.  Czy Zamawiający w Części 1 w poz. 19 wyrazi zgodę na zaoferowanie witamin rozpuszczalnych w 
wodzie (Soluvit N 10 ml) w fiolkach zamiast ampułek?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 7  – dot. części 2 - Żywienie dojelitowe
1.  Czy Zamawiający w Części 2 w poz. 5 wyrazi  zgodę na zaoferowanie diety bogatobiałkowej, 
bezresztkowej ze wskazaniem do leczenia odleżyn i trudno gojących się ran pod nazwą Fresubin HP 
Energy 1000 ml?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę. 

2.  Czy Zamawiający w Części 2 w poz. 6 miał na myśli pojemność diety 1000 ml?
Odpowiedź  :   Tak, Zamawiający w poz. 6 ma na myśli pojemność diety 1000 ml.

3. Czy Zamawiający w Części 2 w poz. 6 wyrazi  zgodę na zaoferowanie diety przeznaczonej dla 
pacjentów chorych na cukrzycę o zawartości białka 4,65g/100 ml?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę. 

4.   Czy Zamawiający w Części 2 w poz. 9  wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Diben 1,5 kcal HP w 
opakowaniu EasyBag 500 ml z przeliczeniem ilości. Jest to kompletna dieta wysokokaloryczna 1,5 
kcal/ml, bogatoresztkowa, przeznaczona do żywienia dojelitowego przez zgłębnik, bogata w białko 
(20  en%),  oraz  jednonienasycone  kwasy  tłuszczowe  (MUFA).  Zmodyfikowana  pod  względem 
zawartości węglowodanów w celu lepszej kontroli poziomu glukozy we krwi w przypadku cukrzycy, 
zaburzeń tolerancji glukozy czy  insulinooporności.
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 8  – dot. c  zęści 7  - Cefepime   
Czy  Zamawiający  w  Części  7  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  produktu  w  op.  a' 10  fiol.  z 
odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgode.  

* Pytanie nr 9  – dot. SIWZ
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 
stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub 
ma wyłącznie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy 
zapisu §2 ust. 6 ppkt.b) projektu umowy? 
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 10 – dot.   §   2 ust. 7 projektu umowy  
Do treści §2 ust. 7 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 
552  k.c.  ”  … z  wyłączeniem powołania  się  przez  Wykonawcę  na  okoliczności,  które  zgodnie  z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczania 
towaru Kupującemu”.  
Odpowiedź  :   Zamawiający nie wyraża zgody. 
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* Pytanie nr  11 – dot.   §   3 ust. 2 projektu umowy    
Do treści §3 ust. 2 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 
552  k.c.  ”  … z  wyłączeniem powołania  się  przez  Wykonawcę  na  okoliczności,  które  zgodnie  z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczania 
towaru Kupującemu”
Odpowiedź  :   Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 12  – dot.    §   3 ust. 4 projektu umowy  
Do treści §3 ust. 4 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 
552  k.c.  ”  … z  wyłączeniem powołania  się  przez  Wykonawcę  na  okoliczności,  które  zgodnie  z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczania 
towaru Kupującemu”
Odpowiedź  :   Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr  13 – dot.    §   3 ust. 10 projektu umowy  
Prosimy o dopisanie do §3 ust. 10 projektu umowy: ” … zgodnie z art. 4 pkt. 3 Ustawy o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych”. 
Odpowiedź  :   Zamawiający nie wyraża zgody. 

Z poważaniem
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