Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40 sekretariat 0857220463 e-mail i tel. kontakt. na stronie www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html

Sokółka dn. 30.03.2012r
WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości
125000 euro na dostawę leków i art. pomocniczych stosowanych w recepturze oraz odzieży operacyjnej w
ilościach wyszczególnionych w dodatku nr 2 do SIWZ.
Znak sprawy: SPZOZ 3LEKI / 2012 Nr ogłoszenia - 69871 – 2012 z dnia 27.03.2012
Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
1. Czy, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi oraz konieczność redukcji
dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, Zamawiający w GRUPIE 6A poz. 1 Meropenem
proszek do przyg. roztw. do wstrzyk. 1 g x 10 fiol. Op. 40 wymaga aby ww produkt posiadał trwałość
roztworu po przygotowaniu 24 godziny w temp. 2 – 8 stopni C?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza trwałość roztworu po przygotowaniu 24 godziny w temp. 2 – 8 stopni C .
2. Czy Zamawiający w GRUPIE 6A poz.1 Meropenem proszek do przyg. roztw. do wstrzyk. 1g x 10 fiol.
op. 40 wymaga, aby produkt był zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polski?
Odpowiedź: Zgodnie z przepisami prawa.
3. Pytanie do pakietu 5A: W związku z tym, że firma Nutricia Sp. z o.o. wprowadziła innowacyjne zmiany w
składach swoich produktów, informujemy Państwa, że produkty o składach wyspecyfikowanych w
pozycji 3 nie będą już dostępne w sprzedaży. W zamian proponujemy Państwu nasze produkty o
ulepszonych składach dostępne pod tymi samymi nazwami handlowymi. W związku z powyższym
formułujemy pytanie: Czy Zamawiający w pozycji 3 ma na myśli dietę kompletną pod względem
odżywczym, normokaloryczną 1kcal/1ml , zawierającą białko spełniające wytyczne WHO 2007 (formuła
zawierająca kazeinę, serwatkę i białko roślinne) w ilości nie mniej niż 4g/100ml, bezsmakową o
osmolarności 255mOsm/l , wzbogaconą w kwasy EPA i DHA zgodnie z zaleceniami ISSFAL 2007,
tłuszcz MCT i 6 rodzajów karotenoidów zmniejszających stres oksydacyjny do podaży przez zgłębnik
lub stomię odżywczą w opakowaniu szklanym, butelka 500 ml o nazwie Nutrison?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dietę kompletną pod względem odżywczym, normokaloryczną 1kcal/1ml ,
zawierającą białko spełniające wytyczne WHO 2007 (formuła zawierająca kazeinę, serwatkę i białko roślinne) w
ilości nie mniej niż 4g/100ml, bezsmakową o osmolarności 255mOsm/l , wzbogaconą w kwasy EPA i DHA
zgodnie z zaleceniami ISSFAL 2007, tłuszcz MCT i 6 rodzajów karotenoidów zmniejszających stres
oksydacyjny do podaży przez zgłębnik lub stomię odżywczą w opakowaniu szklanym, butelka 500 ml o nazwie
Nutrison.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4A poz. 42 ,,Gąbka z gentamycyną”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 4A w pozycji nr. 42 ,,Gąbka z gentamycyną o
wymiarach 12x8x0,5cm pakowaną w opakowaniach jednostkowych po 1szt?”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 42 z grupy 4A do oddzielnego zadania?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 4A w pozycji nr. 42 ,,Gąbka z gentamycyną o
wymiarach 12x8x0,5cm pakowaną w opakowaniach jednostkowych po 1szt w opakowaniach zbiorczych
zawierających 5szt?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
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