
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 14.04.2015  r.

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na  dostawę leków oraz środków farmaceutycznych dla  „Pro-Medica”  
w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 1428/2015)
 Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047
 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232). Zamawiający przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia wraz z  wyjaśnieniami.  W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
następujące pytania:

1. Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym  pakietu 6 – LEKI 4
Czy wyrażą Państwo zgodę na zaoferowanie w pozycji:
- 15. Perindoprilum argininum  + Indapamide + Amlodypinum 10mg + 2,5 mg + 5 mg      
 zamiast Perindoprilum argininum  + Indapamide + Amlodypinum  10 mg + 1,25 mg + 5 mg
Odpowiedź: Tak.

2. Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym  pakietu 6 – LEKI 4
Czy wyrażą Państwo zgodę na zaoferowanie w pozycji:
- 16. Perindoprilum argininum  + Indapamide + Amlodypinum 10mg + 2,5 mg + 10 mg      
 zamiast Perindoprilum argininum  + Indapamide + Amlodypinum  10 mg + 1,25 mg + 10 mg
Przypuszczamy, że nastąpił błąd pisarski
Odpowiedź: Tak.

3. W  nawiązaniu  do  ww.  postępowania  przetargowego,  niniejszym  zwracamy  się  
z prośbą o wydzielenie z: Pakietu nr 4, pozycji: 3,4 i utworzenie odrębnego Pakietu  dla w/w pozycji.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający utworzył pakiet 4 A i zmodyfikował załącznik nr  1. Zmiana kwoty wadium
Pakietu 4 oraz nowe wadium w Pakiecie 4A.

4.  Czy Zamawiający w  poz.  2  pakietu  34 dopuści  dietę  zgodną  z  wymaganiami  SIWZ,  a  o  osmolarnością
250mOsmlo/l?Niższa  osmoloarność  diet  dojelitowych  wpływa  na  lepszą  ich  tolerancję  przez  przewód
pokarmowy, a tym samym lepsze efekty terapeutyczne.
Odpowiedź: Nie.

5. Czy Zamawiający w  poz. 6 pakietu 34 dopuści dietę zgodną z wymaganiami SIWZ, a  o osmolarności 275
mOsmol/l? Niższa osmoloarność diet dojelitowych wpływa na lepszą ich tolerancję przez przewód pokarmowy, a
tym samym lepsze efekty terapeutyczne.
Odpowiedź: Tak.

6. Czy Zamawiający w pakiecie Nr.42 poz. 2 dopuści aparat do wielokrotnego pobierania płynu /leku z opakowania
typu  worek  i  butelka,  który  skutecznie  działa  w  systemie  zamkniętym,  bez  odpowietrzenia  z  możliwością
użytkowania do 96h.? Przyrząd posiada  zawór  samozamykający oraz bezigłowy  port typu Luer/ Luer-Lock z
płaską  powierzchnią  –  do   wielokrotnej  dezynfekcji.  Wyposażony jest   w  ostry kolec  (osłonięty nasadką  z
tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania) o długości 6cm;
objętości napełnienia 0,38ml;bez PCV.
Odpowiedź: Tak, jeśli produkt zawiera filtr bakteryjny 0,45  µm.

7. Zad. 43
Czy Zamawiający w zadaniu 43 poz.1-3 dopuści płyn o następującym składzie chemicznym:  skład elektrolitowy
gotowego roztworu -sód: 140 mmol/L; potas: 0/2/4 mmol/L; wapń: 1,75 mmol/L; magnez: 0,5 mmol/L; chlorki:
109,3/111,3/111,3 mmol/L; dwuwęglan:  35 mmol/L;  glukoza:  0/5,55/5,55 mmol/L?.  Worek jest wyposażony  



w  wygodne  połączenie  (bez  konieczności  przekuwania  gumowej  membrany)   i  otwarcie  niewymagające
przełamania zawleczki oraz może być używany z aparatem Prismaflex.
Odpowiedź: Nie.

             Uwagi: 
1. Zamawiający  poprawia omyłkę w Pakiecie 7 poz. 9 ilość 0 winno być 1  - modyfikacja    załącznika nr 1

                do SIWZ.                           
             2. Zamawiający utworzył pakiet 4 A i zmodyfikował załącznik nr 1 oraz SIWZ. Zmiana kwoty wadium    
                 Pakietu 4 oraz nowe wadium w Pakiecie 4A.

           Z poważaniem



AB


