
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/   /    /12                                         Data: 31.12.2012 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 200 000 euro  na dostawę leków, środków 
farmaceutycznych oraz materiałów opatrunkowych i szewnych  (Znak postępowania: 6198/2012).

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) do Zamawiającego zostały wniesione przed 
upływem terminu składania ofert niżej przytoczone pytania:
      

1.  Czy  Zamawiający  wydzieli  z  Pakietu  1  poz.148  i  utworzy  nowe  zadanie  co  pozwoli  naszej  firmie  złożyć 
konkurencyjną  ofertę,  a  Zamawiającemu  możliwość  wyboru  najkorzystniejszej  dla  Szpitala  oferty,  spośród 
większej liczny Wykonawców?

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz.148 złożenie oferty na immunoglobulinę gamma anty Hbs o nazwie 
handlowej  Uman Big 180 j.m/ml producenta  Kedrion Sp. Z w ilości  3  amp? Pozwoli  to  naszej  firmie złożyć  
konkurencyjną  ofertę,  a  Zamawiającemu  możliwość  wyboru  najkorzystniejszej  dla  Szpitala  oferty,  spośród 
większej liczby Wykonawców.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt w Pakiecie nr 1 poz.148 posiada termin ważności min. 24 
miesięcy od daty produkcji?

4. Czy Zamawiający wymaga, w trosce o dobro pacjentów, aby preparat immunoglobuliny, w Pakiecie nr.1 poz.148  
posiadał  certyfikat  jakości  plazmy QSEAL –  Quality  Standard  of  Excellence,  Assurance  and  Leadership,  tj.:  
Międzynarodowy dobrowolny certyfikat  jakości  plazmy,  wydawany przez PPTA (Plasma Protein Therapeustics  
Association) potwierdzający wysoką jakość i bezpieczeństwo produktu,  a także stwierdzający,  iż centra poboru 
plazmy posiadają wdrożone najwyższej jakości procedury. Certyfikat ten posiada większość producentów leków 
krwiopochodnych na świecie. W załączeniu przesyłam Kartę Charakterystyki Produktu.

5. Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  pakiecie  nr  10  poz.  1  igły  o  wielkości  100mm, 
pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami?

6. Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  leku  za  opakowanie  a  nie  za  sztukę  (zgodnie  z  Prawem  
Farmaceutycznym  nie  ma  możliwości  zakupu  leku  w  innej  formie  niż  dostępne  na  rynku  
opakowanie  handlowe) w pozycjach gdzie  w SIWZ występują  sztuki  lub mg? Jeśli  nie,  to  czy  
Zamawiający  zgodzi  się  na podanie  cen jednostkowych za  sztukę,  mg,  ml etc  netto  i  brutto  z  
dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

7. Czy  z  uwagi  na  fakt,  iż  na  rynku  są  zarejestrowane  różne  postaci  leku,  pod  tą  samą nazwą  
międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej  
postaci leku np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki; amp.-fiol.; fiol.-amp-strz)?

8. Czy  w  przypadku,  jeżeli  żądany  przez  Zamawiającego  lek  nie  jest  już  produkowany  lub  jest  
tymczasowy  brak  produkcji  a  nie  ma innego  leku  równoważnego,  którym  można  by  było  go  
zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie  
wyceniać go wcale?
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9. Czy  w  pakiecie  6  Zamawiający  dopuści  wycenę  mleka  w  opakowaniu  innej  wielkości  z  odpowiednim  
przeliczeniem ilości opakowań.

10. Dotyczy pak. 1 poz. 291. Czy, w związku z zakończeniem produkcji preparatu Remestyp, Zamawiający wyrazi  
zgodę na wycenę nowego preparaty  Glypresin 1mg/8,5ml 5 amp. W przypadku zgody,  proszę określić  liczbę  
opakowań, jaką należy wycenić.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  Prawa zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.   

      odpowiadamy, że:

Ad. 1.Nie wyrażamy zgody.
Ad. 2.Nie dopuszczamy.
Ad. 3. Nie wymaga.
Ad. 4. Nie wymaga.
Ad. 5. Tak.
Ad. 6. Tak.
Ad. 7. Tak.
Ad. 8. Tak, w cenie sprzedaży,
Ad. 9. Tak, +/- 10ml bez przeliczenia ilości
Ad. 10. Tak, 2 op po 1mg/8,5mlx5amp.

                                                                Z poważaniem
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