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do wszystkich uczestników postępowania
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/30/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę leków różnych – powtórka dla SPZOZ w Sanoku.
W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:
DOTYCZY wzoru umowy i przedmiotu zamówienia

* Pytanie nr 1 – dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 3.4 z 5% do wartości max.
0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
* Pytanie nr 2 – dot. wzoru umowy
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami par. 7.2 i 7.3. Zgodnie z par. 7.2
niezmienna w okresie trwania umowy jest cena brutto. Tymczasem zgodnie z par. 7.3.b cena brutto
zmienia się, zaś niezmienna pozostaje cena netto. Wykonawca wnosi o przyjęcie jednolicie w
umowie, że niezmienna jest cena netto – wartość podatku VAT jest okolicznością urzędową,
niezależną od Wykonawcy. Nadto niezmienność cen brutto w razie obniżenia stawki VAT jest
niekorzystna dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
* Pytanie nr 3 – dot. pakiet nr 2, poz. 1,2,3,4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycje 1,2,3,4 płynów infuzyjnych
w opakowaniu stojącym z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami oddzielnie otwieranymi,
oznaczonymi strzałkami definiującymi przeznaczenie danego portu do odpowiedniej procedury
medycznej - co redukuje ryzyko pomyłki i wyboru niewłaściwego portu - które dodatkowo są
jałowe i posiadają membrany zagłębione w kołnierzach portów celem uniknięcia ryzyka
przypadkowej i niezamierzonej kontaminacji poprzez ich dotknięcie i zanieczyszczenie?
Jałowe porty nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co znacznie zmniejsza koszty
funkcjonowania oddziałów szpitalnych. Po usunięciu zestawu do infuzji, igły po dodaniu leku
(często drogiego lub toksycznego) lub urządzenia SPIKE, membrany samouszczelniają się i nie
występuje ryzyko niekontrolowanego wycieku leku, co znacząco wpływa na zwiększenie
bezpieczeństwa personelu przygotowującego leki oraz pacjentów. Dodatkowo jałowe i szczelne
membrany redukują niebezpieczeństwo skażenia otoczenia toksycznym lekiem, ograniczają ilość
dodatkowych czynności wykonywanych przez personel.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr 4 – dot. pakiet nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 7 pozycja 1 diety Diben w opakowaniu
EasyBag 500 ml - 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: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 5 – dot. pakiet nr 7, pozycja 1
Czy Zamawiający prosząc o dietę bogatoresztkową ma na myśli dietę z kompozycją 6 rodzajów
błonnika ? W składzie diety dojelitowej powinna znajdować się mieszanina różnych błonników, w
tym probiotyk, np. inulina. Błonnik rozpuszczalny (β-glukany, pektyny, gumy (np. guma guar),
śluzy roślinne, fruktooligosacharydy, niektóre hemicelulozy) potrzebny jest dla mikroflory jelita
grubego (pożywka dla bakterii, synteza krótkołańcuchowych kw. tł), zwalnia czas pasażu (jest
skuteczny w leczeniu biegunki), powoduje zwolnienie wchłaniania glukozy, poprawia konsystencję
masy kałowej i zapobiega translokacji bakteryjnej (Green, 2001). Błonnik nierozpuszczalny
(skrobia oporna, celuloza, niektóre pektyny, niektóre hemicelulozy, ligniny) zwiększa objętość
treści pokarmowej w jelicie cienkim, pobudza ukrwienie jelit, przez mechaniczne drażnienie ścian
jelita grubego pobudza jego perystaltykę, chroni przed uchyłkowatością jelit, wpływa na
wydzielanie hormonów przewodu pokarmowego (np. gastryny).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
* Pytanie nr 6 – dot. pakiet nr 7, pozycja 1
Czy zamawiający dopuści dietę spełniającą wymogi SIWZ : w opakowaniu 1000 ml z
przeliczeniem zapotrzebowanej objętości ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 7 – dot. pakiet nr 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 3 pozycji 1-6 i 8 opakowanie butelka typu
Ecoflac?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 8 – dot. pakiet nr 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 3 pozycji 7 opakowanie ampułka LDPE?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UWAGA:
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców jak również modyfikacji treści
SIWZ mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie
uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem
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