
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/      /13                                              Data: 04.10.2013 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę  leków oraz środków farmaceutycznych dla „Pro-

Medica”  w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 4907/2013)

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zm.) 

Zamawiający przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 13 pozycji 1 worka 3-komorowego: azot 

5,4g, białko 34g, glukoza 97g, tłuszcz 51g, energia niebiałkowa 900kcal, 1440 ml, droga podania – 

obwodowo?

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 13 pozycji 2 worka 3-komorowego: azot 

10,8g, białko 68g, glukoza 200g, tłuszcz 80g, energia niebiałkowa 1600kcal, 2053 ml, droga podania – 

centralne?

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 9 pozycji nr 3 i 4 do osobnego pakietu? 

Umożliwi nam to na złożenie atrakcyjniejszej ,dla Państwa, oferty cenowej.

4. Czy w pak 9, poz.  4 – Gemcitabin -  Zamawiający wymaga wyceny, bezpieczniejszej i wygodniejszej 

w przygotowaniu, postaci koncentratu? 

5.  W nawiązaniu do zaleceń farmacji onkologicznej w zakresie przygotowania preparatów 

cytotoksycznych, czy w pakiecie nr 9, poz. 4 Gemcitabin należy wycenić produkt w postaci 

koncentratu?

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 9 poz. nr 3 leku Etoposide 200mg z 

uwagi na czasowy brak na rynku ww preparatu? 

Wyłączenie ww pozycji umożliwi przystąpienie do w/w postępowania większej ilości wykonawców, co 

daje możliwość uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty cenowej.  

7. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów §5 ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 



kary umowne jak poniżej:

a) Karę umowną za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie w wysokości 0,5% wartości brutto 

zamówienia cząstkowego, którego dotyczy zwłoka, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

zamówienia cząstkowego, którego dotyczy zwłoka

b) Karę umowną w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności z które 

odpowiada Wykonawca w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części  zamówienia 
                                                                                                          

Odpowiedź na pytania nr:

1. Tak.

2. Nie.

3. Nie.

4. Tak.

5. Tak.

6. Nie. Dopuszcza się wycenę innych dawek: 100mg-60 fiol lub 400 mg- 15 fiol.

7. Nie.

                                                                       Z poważaniem


