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Kamienna Góra, dnia 27 07 2015

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego na Dostawa produktów leczniczych i wyrobów
medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z
o. o. Znak sprawy: 4/2015

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmn.) Zamawiający informuje, że w dniu 24.08.2015 wpłynęły
pytania o treści:
1. Czy w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki Zamawiający zgodzi się na podanie cen
jednostkowych za sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?
Odp: Tak, wyraża zgodę.
2. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą
międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia
występującej postaci leku np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki; amp.-fiol.; fiol.-ampstrz)?
Odp: Tak, wyraża zgodę.
3. Proszę doprecyzowanie poz.24, ponieważ Alprazolam w postaci inj.(ampułek) nie występuje w
sprzedaży.
Odp: W związku z powyższym prosimy o wycenę Alprazolam in tabl. 150 szt. W związku
z powyższym ustala się wadium w wysokości:1,08 zł. Ulega zmianie wysokość wadium z
kwoty: 65,95 zł na kwotę j/w. Wysokość ogólnego wadium ulega zmianie z kwoty:
115.508,43 zł na kwotę: 115.443,56 zł
4. Czy w poz.25 można wycenić lek w dawce 500mcg, w opakowaniu x 5 fiol, ponieważ taki ejst
dostępny?
Odp: Tak.
5. Czy w poz.271 można wycenić Formaldehyd 37% przy tej samej ilości opakowań, ponieważ
Formaldehyd 40% jest na braku?
Odp: Tak.
6. Czy Zamawiający dopuszcza w poz.273 wycenę 34 opakowań preparatu Makrogol 74 g x
48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie
Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do
kolonoskopii i jest jedynym preparatem stosowanym do przygotowania pacjenta do badania
wymienionym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego
wykrywania raka jelita grubego (http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie), którego oferta
cenowa
jest
korzystna
dla
zamawiającego?

Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi
negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.
Odp: Tak, dopuszcza.
7. Czy w poz.345 i 346 można wycenić preparat IgVena?
Odp: Tak.
8. Czy w poz.347 można wycenić preparat Uman Big 180 j.m./ml x 1 fiol, przy tej samej ilości
sztuk?
Odp: Tak.
9. Czy w poz.481 można wycenić preparat Hepatanol Forte LGO, który w swoim składzie ma
150mg L-asparaginian L-ornityny?
Odp: Tak.
10. Czy Zamawiający dopuści do wyceny Hepatanol LGO tabl x 40szt (skład L-asparaginian Lornityny 100 mg + Cholina 35 mg. ) Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej?
Odp:Tak.
11. Czy w poz.485 należy wycenić aerozol w opakowaniu 32,25g (55ml) czy 16,125g (30ml)?
Odp: Należy wycenić opakowanie a' 55 ml.
12. Proszę o podanie ilości ml dla poz.610.
Odp: Należy wycenić opakowanie 50 ml
13. Czy w poz.629 w związku z zakończeniem produkcji preparatu Remestyp Zamawiający
wyrazi zgodę na wycenę nowego preparatu Glypressin 1mg/8,5ml x 5 amp? W przypadku
zgody proszę określić liczbę opakowań jaką należy wycenić.
Odp: Tak, dopuszcza przy ilości 130 amp.
14. Czy w poz.650 można wycenić np.Tormentillae comp.ung 20g?
Odp: Tak, dopuszcza.

W dniu 24.07.2015 wpłynęło pytanie o treści:
dot. pakietu nr 377
Prosimy o odstąpienie od warunku, aby oferowany preparat probiotyczny posiadał rejestrację jako
produkt leczniczy. Warunek taki drastycznie ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową w
przedmiotowym postępowaniu, narażając Zamawiającego na wysoką cenę oferty i zarzut
faworyzowania wybranego producenta, będąc bezzasadnym z merytorycznego punktu widzenia. W
związku z powyższym prosimy o postępowanie zgodne z duchem ustawy Pzp (art. 7 i 29 Pzp) i
dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci konkurencyjnego preparatu probiotycznego
będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego wskazanym
do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającego w swoim składzie najlepiej ze
wszystkich przebadany szczep Lactobacillus rhamnosus (działanie potwierdzone w kilkuset
opublikowanych badaniach klinicznych) oraz Lactobacillus helveticus w łącznej ilości 2 mld
CFU/kapsułkę - stanowiącego jakościowy i ilościowy odpowiednik preparatu o cechach podanych w
SIWZ. W przypadku odmowy prosimy o merytoryczne i formalne uzasadnienie.
Odp: Tak, odstępuje od wymogu.

Dnia 26.07.2015 r. wpłynęło pytanie o treści:
1) Dotyczy Pakietu nr 671 - Verapamil/Staveran tabl. 0,12g szt 880
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku o przedłużonym uwalnianiu?
Odp: Tak, wyraża zgodę.

Dnia 26.07.2015 wpłynęło kolejne pytanie o treści:

Na podstawie artykułu 38.1 PZP zwracam się z następującym zapytaniem;

wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu
równoważnego Simeticonum 0,04 g opakowanie 100 kaps., posiadającego takie
same właściwości i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 g?
Odp: Tak, dopuszcza.

1. Czy zamawiający w zadaniu nr 202 poz. 202

W dniu 24.07.2015 wpłynęło pytanie o treści:
W umowie w § 8 ust. 1 prosimy o zmianę zapisów: ….” iloczyn ceny brutto i ilości” na
iloczyn ceny netto i ilości”.
Odp: Tak, wyrażamy zgodę. Załącza się nowa poprawioną wersję umowy.
Dnia 27.07.2015 wpłynęło pytanie o treści:
Pytanie 1, dotyczy § 8 projektu umowy
Mając na względzie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy
w przypadku kiedy w trakcie wykonywania umowy wytwórca dokonana zmiany numerów
katalogowych dla elementów przedmiotu umowy bez zmiany właściwości tegoż przedmiotu w
stosunku do przedmiotu zaoferowanego.”
Odp: Tak, wyraża zgodę. Załącza się nowa poprawioną wersje umowy.

Pytanie nr 2, dotyczy poz. 279
Czy w pozycji nr 279 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gąbki kolagenowej z
gentamycyną Refocoll 10 x 10x 0,5cm, sprzedawanej w opakowaniach zawierających 5 szt.
produktu ?
Odp: Tak, wyraża zgodę.

W dniu 27.07.2015 wpłynęło pytanie o treści:
Dotyczy pakietu nr 18:
1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 preparatu

Albumina ludzka 20% w opakowaniu typu worek, o pojemności 100 ml ? Działanie
takie umożliwi Zamawiającemu uzyskanie atrakcyjnej oferty cenowej.
Odp: Tak, dopuszcza.
Dotyczy pakietu nr 19:

1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 19 preparatu

Albumina ludzka 20% w opakowaniu typu worek, o pojemności 50 ml ? Działanie
takie umożliwi Zamawiającemu uzyskanie atrakcyjnej oferty cenowej.
Odp: Tak, dopuszcza.
W dniu 27.07.2015

Pytanie 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie:
62;184-186;297-299;301;302;305;447;448;450;451;540;541;543;544
produktu w worku Viaflo z dwoma portami, ponieważ produkt w opakowaniu worek z dwoma
portami zapewnia szczelność połącznia w trakcji infuzji; dodatkowo opakowania typy worek
w znacznym stopniu zmiejszają kubaturę odpadów szpitalnych?
Odp: Tak, dopuszcza.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 403 preparatu Mannitol
o stężeniu15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności odpowiednio 100ml,
ponieważ:
•
•

•
•

Mannitol 15 % i 20% mają wskazania do stosowania w tych samych jednostkach
chorobowych a dawkowanie mieści się w rozpiętości zakresu terapetycznego leku
Roztwory Mannitolu 15% nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej
( w przeciwieństwie do mannitolu 20%), a zatem może być gotowy do użycia bez
czasochłonnego rozpuszczania w gorącej kąpieli wodnej
Nadruk informacji o leku na worku Viaflo zabezpiecza użytkownika przed odklejeniem
etykiety oznakowania leku przez co zmniejsza możliwość wystąpienia pomyłki

Mannitol 15% w worku Viaflo eliminuje ryzyko stłuczenia opakowania oraz
zapewnia łatwość zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący
integralną część worka?
Odp: Tak, dopuszcza.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 452 i 453 preparatu:
Natrium Chloratum 0,9% do irygacji – przepłukiwania 1000 ml /500 ml typu pour bottle , jałowa, w
butelce odkręcanej kwadratowej z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego płynu nie mogła
potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwośc pomyłki z
płynami do zastosowania dożylnego?
Odp: Tak, dopuszcza.
Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych
075/744-90-33.
Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.
sporządziła: mgr Ewelina Wincza
z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Wiktor Król

