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Sokółka dn. 25.01.2016r
WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 209000
euro na dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych
stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości
wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6
Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2016 Nr ogłoszenia – 2016/S 007-007888 z dnia 12.01.2016r
Sprostowanie
Grupa 45 poz. 19 jest: Dieta płynna kompletna pod względem odżywczym do stosowania przy dysfunkcji trzustki, po
zabiegach operacyjnych na przewodzie pokarmowym. Dieta kompletna, peptydowa, bezresztkowa, klinicznie wolna
od laktozy, bezglutenowa, normokaloryczna ok. 91 kcal/ml) źródłem białka jest mieszanina krótkołańcuchowych
peptydów i wolnych aminokwasów, niska zawartość tłuszczu, zawiera 47% tłuszczy MCT, źródłem węglowodanów są
maltodekstryny, osmolarność nie większej niż 455 mOsm/l, płyn o poj. 1000 ml/ pack.
Grupa 45 poz. 19 powinno być : Dieta płynna kompletna pod względem odżywczym do stosowania przy
dysfunkcji trzustki, po zabiegach operacyjnych na przewodzie pokarmowym. Dieta kompletna, peptydowa,
bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, normokaloryczna ok. 1 kcal/ml) źródłem białka jest
mieszanina krótkołańcuchowych peptydów i wolnych aminokwasów, niska zawartość tłuszczu, zawiera 47%
tłuszczy MCT, źródłem węglowodanów są maltodekstryny, osmolarność nie większej niż 455 mOsm/l, płyn o
poj. 1000 ml/ pack.

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
1. Czy w grupie Nr 57 poz. 4 (Budesonidum 0,25 mg/ml; 2ml x 20 amp. zarejestrowany u dzieci min. w
zapaleniu oskrzeli, leczeniu astmy; do nebulizacji) Zamawiający wymaga produktu, po którego
zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
2. Czy Zamawiający w grupie Nr 57 poz. 6, 7 i 8 (Metoprololi succinas 100 (95 mg), 50 (47,5mg) i 25
(23,75mg) tabl. o przedłużonym uwalnianiu) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w
leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia
komorowego i migotanie przedsionków?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
3. Czy Zamawiający w grupie Nr 45 poz. 7 (Bupivacaine hydrochloride roztwór do wstrz.
podpajeczynówkowych 5mg/ml a 4 ml x 5 amp. ; roztwór hiperbaryczny) oraz w grupie nr 57 poz. 1
(Bupivacaine hydrochloride roztwór do wstrz. podpajeczynówkowych 5 mg/ml a 4ml x 5, równoważny co do
wskazań, czasu działania/wystapienia efektu znieczulenia z np. Marcaine Spinal Heavy) zwymaga
zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym SPZOZ LEKI/2016
w pakiecie (zadaniu) Grupa 23 33600000-6/33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory
do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego, w pozycji 22 dotyczącej „Preparat
zawierający żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii oraz inulinę
kapsułki x 20 szt.” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20
kapsułek producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego
najważniejsze cechy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
5. Czy zamawiający w Pakiecie: Grupa
61 poz. 6
wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu
Pancreatinum/Pangrol 25000 x 20kaps , której skład to: 1 kapsułka zawiera pankreatynę wieprzową o
aktywności enzymatycznej: lipazy 25 000 j. Ph. Eur., amylazy 22 500 j. Ph. Eur., proteaz 1 250 j. Ph. Eur.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
6. Czy zamawiający w Pakiecie: Grupa 61 poz. 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Pancreatinum
10000 x 50 kaps lub x 20 kaps pod nazwą Pangrol 10000, której skład to: 1 kapsułka zawiera pankreatynę
wieprzową o aktywności enzymatycznej: lipazy 10 000 j. Ph. Eur., amylazy 9 000 j. Ph. Eur., proteaz 500 j.
Ph. Eur
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu:
Grupa 24 poz. 32 Nebivolol
Grupa 36 poz. 19 Lercanidipine 10 mg
Grupa 36 poz. 41 Torasemidum inj
Grupa 59 poz. 38,39 Torasemidum Tabl.10 mg, 5mg
Grupa 36 poz. 43 i 44 Zofenopril 7,5mg i 30mg
Grupa 60 poz. 4 i 5 . Lewotyroksyna Tabl.50 mcg, 100mcg
Grupa 60 poz. 6,7,8 Metformin hydrochloride tabl. 500 mg, 850mg, 1000mg
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
8. Dotyczy grupy nr. 8 – Czy Zamawiajacy dopuści złożenie oferty na koncentrat czynników zespołu
protrombiny 600j.m. (Prothromplex) w ilości 9op., standaryzowny na zawartość czynników krzepnięcia II,
VII, IX, X, zawirający naturalne inhibitory kaskady krzepnięcia ATIII, białko C zabezpieczające przed
powikłanimi zakrzepowo-zatorowymi?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
9. Czy Zamawiający wymaga aby Midazolam w pakiecie 56 pozycja 7, 8 oraz w pakiecie 63 pozycja 1
posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów
spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki czemu okres
trwałości do użycia wynosi 3 lat?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
10. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 2 ust. 4: 4. W przypadku opóźnienia z dostawą Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto części towarów niedostarczonych w
terminie, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części towarów
niedostarczonych w terminie. Kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy § 2 ust. 4 wzoru umowy: W przypadku opóźnienia z
dostawą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto towarów
nie dostarczonych w terminie, za każdy dzień opóźnienia, jeśli wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy.
Kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
11. W nawiązaniu do w/w postępowania niniejszym zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający w pak nr 21 w
poz 1 miał na myśli Nadroparinum calcium 0,3 ml 2850 j.m?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
12. Czy Zamawiający w pakiecie nr 52 poz 15 (Linezolid), ze względu na potencjalne korzyści finansowe,
wymaga od Wykonawców dostarczenia produktu zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w dawce
0,2g/ml worek 100ml zamiennie z dawką 0,2g/ml worek 300 ml, co umożliwia lepsze dostosowanie dawki
minimalizując potencjalne straty, ograniczając przy tym koszty terapii a także wykorzystując przedmiot
zamówienia w powyższym pakiecie w optymalny sposób zgodnie z wymogami terapeutycznymi
poszczególnych oddziałów?)
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
13. Czy Zamawiający w pak 52, poz 7-8- wymaga, aby lek był zarejestrowany we wskazaniu:
A. choroby układu nerwowego w tym:
- zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
- ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
14. Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu 32 poz 27 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry
- Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii
Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest
korzystna dla zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
15. Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu 32 poz 27 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry
- Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
16. Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 29 poz 19 wycenę 15 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48
saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) , 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)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
17. Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.3 frazę (dwukrotnie występującą) „i rozłożyć je we wskazanym
miejscu”? Konieczność umieszczania indywidualnie oznaczonych towarów w konkretnych miejscach
opóźnia wszystkie kolejne dostawy zaplanowane na dany dzień.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
18. Czy Zamawiający wykreśli w par. 5.1 frazę „po dokonaniu jego oględzin pod względem ilościowym i
jakościowym”? Konieczność oczekiwania na sprawdzenie dostawy opóźnia wszystkie kolejne dostawy
zaplanowane na dany dzień.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
19. Czy Zamawiający w par. 5.3. wprowadzi jednolity termin rozpatrzenia reklamacji wynoszący 5 dni?
Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem analizy dokumentów magazynowospedycyjnych oraz wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki (reklamacja ilościowa) lub dokonania
laboratoryjnych badań (reklamacja jakościowa). Wykonanie tego w krótszym terminie jest niemożliwe.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
20. Czy Zamawiający wykreśli w par. 5.5 frazę „w obecności wykonawcy”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
21. Czy Zamawiający dopisze w par. 6.2 na końcu frazę: „Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych
nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
22. Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 8.1 z 10% do kwoty max 2%? Obecna
kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy zaopatrzenia częściowego dla pozycji nr
43 w Grupie 18 - Phenobarbital, 40mg - do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia wraz z niezbędną
dokumentacją – lek na import docelowy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
24. Czy w przypadku decyzji pozytywnej odnośnie wydłużenia terminu realizacji zamówień cząstkowych dla
pozycji nr 43 w Grupie 18, Zamawiający poprawi kryterium oceny oferty w części dotyczącej w/w pozycji,
dopisując adnotację „nie dotyczy Grupy 18 poz. 43”?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy §2 ust. 3: Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć zamówiony towar do magazynu Zamawiającego tj. apteka szpitalna parter budynku SPZOZ i
rozłożyć we wskazanym miejscu dotyczy grupy 44,45,65,69,71,74,77,79 na własne ryzyko i koszt, w
terminie do … dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zamówienia (nie dotyczy pozycji
realizowanych w ramach importu docelowego), jeżeli jednak dostawa wypada w dniu wolnym od pracy
lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po
wyznaczonym terminie. W przypadku zamówień na ,,cito’’ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
zamówiony towar do magazynu Zamawiającego tj. apteka szpitalna parter budynku SPZOZ i rozłożyć
we wskazanym miejscu dotyczy grupy 44,45,65,69,71,74,77,79 na własne ryzyko i koszt do 24 godzin
liczonych od momentu otrzymania zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub
poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa zostanie dostarczona do Izby Przyjęć szpitala a odbioru
leków dokona lekarz nadzorujący.
Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert
Zatwierdził:
Dyrektora SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski

