
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: .09.07.2015  r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego na  dostawę leków oraz środków farmaceutycznych dla  „Pro-Medica”   
w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 3125/2015)
 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 oraz z 2015 r. poz. 349). 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 6 pozycji 1 produktu leczniczego 
Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g + 0,5 g  posiadającego następujące wskazania: 
- Ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne zapalenie płuc oraz zapalenie płuc związane ze stosowaniem 
respiratora,
- Powikłane zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek),
- Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej,
- Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich (w tym zakażenia stopy cukrzycowej)?
Odpowiedź: TAK

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 7 pozycji 2 worka 
3-komorowego zawierającego azot 4 g, białko 25 g, glukozę 63 g, tłuszcz (MCT, olej sojowy, oliwa z oliwek, 
olej rybny) 19 g, energia niebiałkowa 450 kcal, 493 ml do podaży do żył centralnych? 
W przypadku  negatywnej  odpowiedzi  zwracamy się  z  prośbą  o  wydzielenie  ww.  pozycji  do  oddzielnego
pakietu, co pozwoli na przystąpienie do zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej
cenowo oferty?
Odpowiedź: Nie

3. Czy Zamawiający w par. 3.6. wykreśli frazę dotyczącą obowiązku doręczenia specyfikacji uzupełniającej drogą
elektroniczną - „oraz specyfikację uzupełniającą, która będzie przesłana droga elektroniczną (na dyskietce lub e-
mail  na  adres:  apteka-pm@szpital.elk.pl)  i  przygotowana  w  formacie  stanowiącym  załącznik  do  umowy
(preferowany format DATA FARM lub inny uzgodniony z Działem Informatyki Zamawiającego).”? 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający zmodyfikował projekt umowy

4. Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 5.3.1 z 1 % do wartości
max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Nie.

5. Czy Zamawiający w par. 6.2. określi termin rozpatrzenia reklamacji na 5 dni „roboczych” lub wydłuży go do 7
dni? 
Odpowiedź: Tak. 5 dni roboczych

6. Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 ( PROJEKT UMOWY) par. 2 pkt. 5

W związku z Rozporządzeniem MZ w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącego wymogów 
monitorowania warunków transportu dostaw produktów leczniczych wrażliwych na temperaturę, 
zwracamy się za zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z dostawą wydruku 
temperatury  z zarejestrowanymi wskazaniami tego parametru podczas całego transportu, 
przestawiającego stały monitoring temperatury?
Proponowany system daje możliwość Zamawiającemu: 



-samodzielnego odczytu wartości tego parametru bez dodatkowych urządzeń            
 i oprogramowania, 
-bieżącej kontroli warunków transportu.
-dokładnej identyfikacji wszystkich danych dot: samochód dostawczych,  kierowcy, trasy,
 dokumentu przewozowego podczas odbioru towaru.
Odpowiedź: Tak.

7. Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 ( PROJEKT UMOWY) par. 3 pkt. 6

Zwracamy się z zapytaniem co Zamawiający ma na myśli w punkcie 6 wymagając wraz                      z 
dostawą  specyfikacji uzupełniającej, jakie dane ma zawierać wymagany dokument?
Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował projekt umowy

8. Dot. pakietu nr 9 – smoczki silikonowe

Czy Zamawiający dopuści smoczki zawierające TPE, spełniające wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Tak

Z poważaniem


