
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /14                                                          Data: 08.08.2014  r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego   na dostawę leków  oraz  środków farmaceutycznych  (Znak 
Postępowania: 3456/2014).

         Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 
i  1473 oraz z 2014 r.  poz.  423) Zamawiający przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W  przedmiotowym  postępowaniu  wpłynęły 
następujące pytania:

1. 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?

2. Proszę o wydzielenie z pakietu 1 poz. 11- FITOMENADIONE (VIT K1) 2MG/0,2ML X 5 AMP. Jest to  
preparat dostępny w ramach importu docelowego, którego termin realizacji to 2-3 tygodnie.

3. Dotyczy pakietu 1 poz. 12. Proszę o doprecyzowanie składu leku, jaki należy wycenić (Lorinden A czy  
Lorinden C).

4. Dotyczy pakietu 1 poz. 13. Proszę o informację czy należy wycenić 5%GLUCOSUM+0,9% NaCl w  
składzie 1:1 czy 2:1?

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu 4 pozycji 2. Obecnie dostępne na rynku  
polskim zestawy do podawania diet  są kompatybilne z  opakowaniami diet  wszystkich producentów.  
Wydzielenie  ww.  pozycji  pozwoli  na  zwiększenie  konkurencyjność  ofert  i  i  uzyskanie  przez  
Zamawiającego korzystniejszych warunków cenowych.   

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 5 worka 3-komorowego: azot 10,8g, białko 68g,  
glukoza 200g, tłuszcz 80g, energia niebiałkowa 1600kcal, 2053 ml, droga podania – centralne?

Ad.1 Wycenić ten lek podając ostatnia cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku
Ad.2  Nie  wyrażamy  zgody  na  wydzielenie  z  pakietu  1  poz.11.  Zamawiający  dopuszcza   lek  na  import 
docelowy z terminem realizacji 2-3 tygodnie.
Ad.3. LORINDEN A
Ad.4 5% Glucosum + 0,9% NACL w składzie 1:1
Ad.5. Nie.
Ad.6 Nie. 

                                                                       Z poważaniem


