
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 21.04.2015  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. Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo pacjenta wszystkie firmy zajmujące się żywieniem dojelitowym
podjęły  współpracę,  mającą  na  celu  ujednolicenie  i  stworzenie  systemu  chroniącego  pacjenta  przed  m.in.
przypadkowym podłączeniem żywienia do systemu żylnego. Obecnie dostępne na rynku polskim zestawy do
podaży diet (grawitacyjne; do pomp) zawierają końcówki EN Plus i EN Lock i są kompatybilne z opakowaniami
diet wszystkich producentów. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą czy Zamawiający wyrazi zgodę
na wyodrębnienie  z  pakietu 34 pozycji  8-10 (zestawy do pomp).   Wydzielenie  ww.  pozycji  do oddzielnego
pakietu  pozwoli  na  zwiększenie  konkurencyjność  ofert  dot.  diet  przemysłowych  i  uzyskanie  przez
Zamawiającego najkorzystniejszych warunków cenowych.   
Odpowiedź: Nie.

2. Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na dopuszczenie  w pakiecie  34  pozycja  2  diety kompletnej  pod względem
odżywczym,  hiperkalorycznej  (1,5  –  1,6  kcal/ml),  bezresztkowej,  o  osmolarności  330  –  387  mOsm/L,  w
opakowaniu 500 ml po odpowiednim przeliczeniu na litry?  
Odpowiedź: Tak.

3. Czy  w  przypadku  wstrzymania  produkcji  lub  wycofania  z  obrotu  przedmiotu  umowy  i  braku  możliwości
dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy),
Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy
bez konieczności  ponoszenia  kary przez Wykonawcę  (dotyczy zapisów §3 ust.7  i  §8  ust.1  ppkt  b)  projektu
umowy)?
Odpowiedź: W przypadku  wstrzymania  produkcji  lub  wycofania  z  obrotu  przedmiotu  umowy  i  braku
możliwości  dostarczenia  zamiennika  preparatu  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na    w  yłączenie  tego  produktu  
z  umowy  na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy pod warunkiem uzyskania  zgody  Zamawiającego,
wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Modyfikacja §8 ust.1 ppkt b) załącznika nr 2.

4. Do treści §3 ust.9 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z art. 552 kc "... z wyłączeniem powołania
się  przez  Wykonawcę  na  okoliczności,  które  zgodnie  z  przepisami  prawa  powszechnie  obowiązującego
uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Nie.

5. Do treści §5 ust.1 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z art. 552 kc "... z wyłączeniem powołania
się  przez  Wykonawcę  na  okoliczności,  które  zgodnie  z  przepisami  prawa  powszechnie  obowiązującego
uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Nie.

6. Prosimy o rozszerzenie zapisu §5 ust.3 pkt 1) projektu umowy poprzez zapis wskazujący jednoznacznie na to, iż
kara będzie naliczana od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia: "Karę umowną za każdy rozpoczęty
dzień  zwłoki  w  dostawie  w  wysokości  1%  wartości  brutto  niedostarczonego  w  terminie  zamówienia".
Nadmieniamy, że opóźnienie może dotyczyć niewielkiej  części  zamówienia (np. 5%) i  nieuzasadnionym jest



karanie wykonawcy za część zamówienia dostarczoną terminowo.
Odpowiedź: Nie.

7. Pytanie  do  umowy  dzierżawy:1.  Wnosimy  o  zmianę  treści  §1  ust.1  umowy  dzierżawy,  poprzez  nadanie
brzmienia:"Wydzierżawiający oświadcza, że może swobodnie dysponować sprzętem opisanym w Załączniku nr 6
do niniejszej umowy i sprzęt ten jest wolny od roszczeń osób trzecich."
Odpowiedź: Tak. Modyfikazja załacznika nr  6.

8.  Czy w celu  miarkowania  kar  umownych Zamawiający dokona  modyfikacji  postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów §5 ust. 3.1
 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne jak poniżej:
1) 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
Odpowiedź: Nie.

9. „Czy  w  zadaniu  nr  1  poz.  nr  39(  budesonid  do  nebulizacji  )  zamawiający  wymaga  produktu  po  którego
zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź: Nie.

10. „Czy zamawiający wymaga,  aby w zadaniu  nr  1  poz.  39  budesonid  do  nebulizacji  posiadał  zarejestrowane
wskazanie-ostre zaplenienie krtani, tchawicy i oskrzeli? „
Odpowiedź: Tak.

11. Czy Zamawiający w pakiecie   nr 1 poz. nr 183 wymaga, aby preparat bursztynian   metoprololu ( Metoprololi
succinas ) posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu   nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku
6-18 lat? 
 Odpowiedź: Nie.

12. 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?        
 Odpowiedź: Zgodnie z  pkt 2,10, 11 Rozdział II SIWZ. 

13. 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?
Odpowiedź: Należy wycenić.

14. Czy w pakiecie 1 poz. 102 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Etomidate-Lipuro x10 amp.? 
 Odpowiedź: Nie.

15. Proszę o dopuszczenie wyceny w pakiecie 1 poz.  144 preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml.
Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty.         
Odpowiedź:Dopuszczamy amp. 3ml.

16. Proszę określić dawkę dla leku w pakiecie 1 poz. 140.         
Odpowiedź: 2 mg /ml

17. Dotycyz  pakietu  1  poz.  175.  Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  leku  w  dawce  130  mg  Mg2+(500mg).
Odpowiedź: Tak.

18. Dotyczy  pakietu  1  poz.  258.  Proszę  o  dopuszczenie  wyceny  preparatu  Glyceroli  85%.  (producent  zmienił
opakowanie z 86% na 85%)         
Odpowiedź: Tak.

19. Czy w pakiecie 1 poz. 116 Zamawiający oczekuje wyceny leku Lorinden A czy Lorinden C?
Odpowiedź: Lorinden A .



20. Proszę o dopuszczenie wyceny w pakiecie 1 poz. 152 kompresu zimno-ciepło  10cmx26cm
 Odpowiedź: Tak.

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 42 pozycji 2 kaniuli pobierającej Extra-Spike Plus
5µm KabiPac z filtrem bakteryjnym 3 µm oraz filtrem cząsteczkowym5 µm?

             Odpowiedź: Tak.

               Uwagi: Modyfikacjia załącznika nr 2 oraz 6 do SIWZ.

                      Z poważaniem

AB


