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Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na dostawę płynÓw infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i doje|itowego oraz akcesoriów
do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. Józeta Strusia w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniach 01.0B.2016r. do 12.0B,żO76r. uprzejmie wyjaśniam:
Pytanie 1: W związku z publikacją na stronie Zamawiającego postępowania o udzieleniu zamówienia
na zakup płynu do perfuzji pakiet nr ż4z Custodiol płyn do perfuzji o poj. 1 000 ml HTK CE x 6 szt.
składamy zapytanie czy Zamawiający będzie stosował wyrób w zabiegu kardioplegii a w związku z
tym wymaga posiadania przez wyrób rejestracji w tym wskazaniu?
OdpowiedŹz Tak, Zamawiający będzie stosował do zabiegu kardioplegii i wymaga by był to produkt
leczniczy, jednoczeŚnie doprecyzowuje zapis na: Custodiol produkt leczniczy, płyn do perfuzji o poj.
1 000 ml x 6 szt.
Pytanie 2l Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie płynu pakowanego w następujący sposób:
Opakowanie zbiorcze 10 x 1000ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 3: Czy Zamawiający w pakiecie 3 miał na myślipłyny do przepłukiwania w opakowaniach
butelka zakręcana typu Versylene?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myślipłyny do przepłukiwania.
Pytanie 4: Czy Zamawiający w pakiecie 12 pozycja t,3,5,9,I6 wyrazi zgodę na zaoferowanie
równowaznego opakowania z polipropylenu typu KabiClear stojącego z dwoma róznymi samo
zasklepiającymi się portami nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem? Dla ww.
pozycji opakowania KabiPack nie są juz produkowane.
Od powied Ź= T ak, Za mawiający wy raża zgodę.
Pytanie 5l Czy Zamawiający w pakiecie 13 pozycji 4 miał na myślipreparat Addamel N 10ml inj x
20 amp? Wymagany produkt nie występuje w opakowaniu x 10 amp.
Od powied ź= T ak, Za mawiający wy raża zgodę.
Pytanie 6: Do treŚci §1 ust.2 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne,
zgodne z biezącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje koniecznościdłuzszego przechowywania
zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek t2miesięcznego okresu waznoŚci zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem
farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu wazności są pełnowartościowe i
dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu wazności
przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §1 ust.2 projektu umowy następującej
treŚci: "..., dostawy produktów z krótszym terminem wazności mogą być dopuszczone w
wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego."
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7: Prosimy o dopisanie do §5 ust.Z projektu umowy: "...zgodnie z art,4 pkt 3 Ustawy o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych.".
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 8: Do treŚci §5 ust.3 prosimy projektu umowy o dodanie słów zgodnych z przesłankami art.
552 Kodeksu cywilnego: ",.. z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności,które
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z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy
dostarczenia towaru Kupującemu."
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 9: Do treŚci §5 ust.4 prosimy projektu umowy o dodanie słów zgodnych z przesłankami art.
552 Kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy
dostarczenia towaru Kupującemu."
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 1O: dotyczy pakietu nr 16 poz, B, Dieta kompletna pod względem odżywczym,
hiperkaloryczna (1,Skcal/ml ) w postaci zupy-kremu. Oparta na białku kazeinowym. Zawartośćbiałka
nie mniej niż 7,5g/100ml, o/o enerQii z białka - 20o/o, węglowodanów - 39o/o, tłuszczów - 42o/o.
OsmolarnoŚĆ nie niższa niż 350mOsm/l. Dieta bezglutenowa, bogatoresztkowa, zawierająca nie mniej
niż 2,3g/100ml błonnika (rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w wodzie ) Smaki: pomidorowy,
kurczaka. Duopak. Zakończona produkcja - prosimy o informację czy nalezy wycenić preparat
podając ostatnią cenę czy Zamawiający usunie tą pozycję z formularza ?
Odpowiedźz Zamawiający prosi o wycenę preparatu podając ostatnią cenę.
Fytanie 11: dotyczy pakietu nr 16 poz, 9 Dieta wspomagająca leczenie odleżyn i ran, kompletna,
bezresztkowa, hiperkaloryczna (7r28kcal/ml ), bezglutenowa, zawierająca argininę przyspieszającą
gojenie ran, zwiększona zawartoŚĆ przeciwutleniaczy (wit. C i E, karotenoidów, cynku), zawartość
białka 10g/100ml, o niskiej zawartoŚci tłuszczu-3,59/100ml, węglowodany 14,29/700ml, 37o/o
energii z białka, 44o/o €n€r§ii
z węglowodanów, 25o/o enerQii z tłuszczów, o osmolarności min.
S0)mOsmol/l. Opakowanie 4x2O0ml, w dwóch smakach: truskawkowy, czekoladowy.- obecnie dieta
jest produkowana w t,2łkcallml i B,Bg białkal IO0 ml . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę
preparatu o takich właściwościach?
OdpowiedŹ=Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu w t,Z4kcallml iB,Bg białka/200 ml.
Pytanie L2= dotyczy pakietu nr 16 poz. 38, Strzykawka do obsługi żywienia drogą przewodu
pokarmowego pojemnoŚci 60ml z końcówką typu ENLock, - obecnie wlw strzykawka jest
produkowana zgodnie w wymogami ISO tylko z końcówką ENfit. Czy Zamawiający wyrazi na wycenę
takiej strzykawki ?
CdpowiedŹ=Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę strzykawki z końcówką ENfit.
Pytanie L3= Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1: 1. W przypadku nie dostarczenia
przedmiotu umowy w terminie okreŚlonym w § 1 ust. 4 albo nie dotrzymania terminu, o którym
mowa w § 3 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokoŚci 0,Lo/o wartości
brutto niedostarczonej w terminie partii towaru za każdy dzien zwłoki, jednak nie więcej niz 10%
wartoŚci brutto niedostarczonei w terminie partii towaru.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ i załączników,
zgodnie

Ponieważ wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treściogłoszenia o zamówieniu
nie powodują konieczności,zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłużaterminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na O5.09.2016
r. pozostaje bez zmian.
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