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Wyjaśnienia nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawy płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowych i dojelitowych oraz akcesoria do
żywienia doje!itowego i pozajeIitowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala

Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmy w dniu 24,07.2015r. do 3L,07,2015r. uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie 1: Czy Zamawiający w pakiecie 3 miał na myśli ,,Płyny do przepłukiwania
w opakowaniach butelka zakręcana z mozliwoŚcią irygacji typu Versylene" Wymagany produkt nie
występuje w opakowaniach skręconych motylkiem,
Odpowiedźl Tak, Zamawiający miał na myśli powyzsze.
Pytanie 2: W związku zakończeniem produkcji opakowania wymaganego w pakiecie
72 pozycji 1,3,5,9,16 (w tym przypadku dla objętoŚci 100,250,500ml) Czy Zamawiający wyrazi
zgodę na zaoferowanie równoważnego opakowania stojącego z dwoma róznymi samozasklepiającymi
się portami nie wymagającymi dezynfekcji przez pierwszym uzyciem z polipropylenu typu KabiClear?
Odpowied ź= T ak, Za mawiający wy raża zgodę.
Pytanie 3: Czy Zamawiający w pakiecie 13 pozycji 4 miał na myśli preparat Addamel N
10ml inj x 20amp? Wymagany produkt nie występuje w opakowaniu x 10amp.
Odpowiedź=Tak, Zamawiający miał na myśli powyzsze,
Pytanie 4l Czy Zamawiający w pakiecie nr.16 pozycji 2 ma na myśli:
Dieta kompletna, hiperkaloryczna (2,4 kcal/ml) o zawartości białka 9,6gl100ml, dieta do podazy
doustnej o smaku truskawkowyffi, dieta bezresztkowa, bezglutenowa w opakowaniu 4xLż5 ml, o
osmolarności 790 mOsmol/l
OdpowiedŹl Zamawiający w pakiecie 16 w poz,2 miał na myśli: Dieta kompletna hiperkaloryczna
(2,4kcal/ml ) o zawartoŚci białka 9,69/100ml, dieta do podaży doustnej, dieta bezresztkowa, bezglutenowa w
opakowaniu 4x125ml, o osmolarnoŚci 79OmOsmol/l Smaki : neutralny, waniliowy, truskawkowy, czekoladowy,
owoce leśne,
Pytanie 5l Czy Zamawiający w pakiecie nr. 16 w pozycji nr B wzwiązku zzakończenie produkcji:
Dieta kompletna pod względem odzywczyml hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml) w postaci zupy-kremu.
Oparta na białku kazeinowym. ZawartoŚĆ białka nie mniejsza niż 7,5g/700 ml. o/o energii z: białka-
2Oo/o, wę9lowodanów-38o/o, tłuszczów-42o/o. Osmolarność nie niższa niż 350 mOsm/l. Dieta
bezglutenowa, bogatoresztkowa zawierająca nie mniej niż 2,3g/I00ml błonnika (rozpuszczalnego i

nierozpuszczalnego w wodzie), Smaki: pomidorowy, kurczaka. Duopak wyrazi zgodę na wyłączenie z
pakietu 16 w/w pozycji?
Odpowiedź= Zamawiający nie wyraza zgody, prosimy wycenić wg ostatniej ceny.
Pytanie d Czy zamawiający w pakiecie nr. 16 w pozycji 32 w związku z zaprzestanie produkcji
zgłębnik gastrostomijny do żywienia dojelitowego PUR Flocare CH 10/130 wyrazi zgodę na
zaproponowanie w to miejsce : Zgłębnik przeznaczony do zywienia dozołądkowego lub dojelitowego/
bezpieczny, łatwy do założenia, cienki, łączy się z opakowaniem diety przez zestawy Flocare@,
wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową ułatwiającą
kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, z prowadnicą ułatwiającą zakładanie,z linią
kontrastującą w promieniach RTG o rozmiarze CH 10/11
Odpowiedź= Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 7: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi

na zaoferowanie w pakiecie 2 poz, 1,2 opakowania PE bez portów?
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Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie 8: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi
zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 poz.t,2,3o4,5,6,8,9,10,11,7-2,I3, preparatu o takim samym
zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma niezależnymi portami, poniewaz: .zastosowanie
opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z
linią naczyniową, Redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu
oraz zmniejszenie kosztów, równiez tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony
pacjentów. Koszty utylizacji i składowania odpadów opróżnionych worków są nizsze niż
opróżnionych butelek i maja mniejszą kubaturę.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 9= Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi
zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 poz.7 opakowania PE bez portów?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 poz. t4,I5,23,24
nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml i Plasmalyte 1000ml w opakowaniu
worek viaflo?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie ll= Czy Zamawiający w pakiecie Nr. Il poz, 1 dopuści aparat do wielkrotnego pobierania
płynu lleku z opakowania typu worek i butelka, który skutecznie działa w systemie zamkniętym, bez
odpowietrzenia z mozliwoŚcią uzytkowania do 96h.?Przyrząd posiada zawór samozamykajacy oraz
bezigłowy port typu Luer/ Luer-Lock z płaską powierzchnią - do wielokrotnej dezynfekcji.
Wyposazony jest w ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec
przed skazeniem podczas otwierania opakowania) o długości 6cm; objętości napełnienia 0,38ml; bez
PcV.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ"
Pytanie 12: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi
zgodę na zaoferowanie w pakiecie t2 poz.t,2,3,4,5,6,9,10,1].,12,15,16 preparatu o takim samym
zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma niezaleznymi portami, poniewaz:zastosowanie
opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąĆ na zmniejszenie ilości zakazeń związanych z
linią naczyniową, Redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu
oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony
pacjentów, Koszty utylizacji i składowania odpadów opróznionych worków są niższe niż
opróznionych butelek i maja mniejszą kubaturę.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie L3l Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi
zgodę na zaoferowanie w pakiecie 72 poz,7,18 opakowania PE bez portów?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie L4= Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie t2, pozycji B preparatu
Mannitol o stęzeniu 15o/o w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności 100ml, 250ml, poniewaz:
. Mannitol L5 o/o i 20olo mają wskazania do stosowania w tych samych jednostkach chorobowych a
dawkowanie mieŚci się w rozpiętości zakresu terapetycznego leku
. Roztwory Mannitolu 15olo nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej (w
przeciwieństwie do mannitolu 20o/o), a zatem może być gotowy do uzycia bez czasochłonnego
rozpuszczania w gorącej kąpieli wodnej
. Nadruk informacji o leku na worku Viaflo zabezpiecza uzytkownika przed odklejeniem etykiety
oznakowania leku przez co zmniejsza możliwość wystapienia pomyłki
Mannitol 15olo w worku Viaflo eliminuje ryzyko stłuczenia opakowania oraz zapewnia łatwoŚĆ
zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 72 poz. 17 nowoczesnego
płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml i Plasmalyte 1000ml w opakowaniu worek Viaflo?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 16: Pakiet 4 poz. 16, 19 Ze względu na koniec produkcji produktu leczniczego poz. 16 i

19 na rynku polskim. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. pozycji
OdpowiedŹ= Zamawiający nie wyraża zgody, prosimy wyceniĆ w9 ostatniej ceny.
Pytanie 17: Pakiet 4 poz. 27. Zwracamy się z proŚbą czy Zamawiający dopuŚci w ww. pozycji worki
ochronne w kolorze zielonym o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?
Odpowied ź: Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 18: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu
umowywterminieokreślonymw§lust.4alboniedotrzymaniaterminu,októrymmowaw§3
ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokoŚci 0,7o/o wartoŚci brutto



niedostarczonej w terminie partii towaru za każdy dzien zwłoki, iednak nie wiecei niż 10o/o
wartości brutto niedostarczonei w terminie partii towaru
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu i

.nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na 21.08.2015
r" pozostaje bez zmian.
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