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Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz akcesoriów
do żywienia dojelito*.i,?"!#:lfifi:;:&:'3rfi:i:"f 

H!.l"#ecjalistycznego 
szpitata

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmy w dniach 18.OB.2017r. do 23.0B.20t7r. uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie t: W związku z publikacją na stronie Zamawiającego postępowania o udzieleniu zamówienia
na zakup płynu do perfuzji pakiet nr 24: Custodiol płyn do perfuzji o poj. 1 000 ml HTK CE x 6 szt.
składamy zapytanie czy dopuszczą Państwo do udziału w postępowaniu wyrób medyczny
zarejestrowany w Polsce, który posiada wskazania w zabiegu kardioplegii. Wyrób posiada
potwierdzoną przez Polski Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych kategorię klasy iII, certyfikowaną
przez TUV Reinhaldt w związku zużyciem w nim substancji leczniczych. Wszelkie komponenty uzyte
do produkcji wyrobu medycznego, posiadają stosowne certyfikaty klasy USp i GMp.
OdPowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyrobu medycznego. Zamawiający wymaga by był to
produkt leczniczy. JednoczeŚnie doprecyzowuje zapis na: Custodiol produkt leczniczy, płyn do perfuzji
o poj. 1 000 ml HTK x 6 szt.
Pytanie 2= Dotyczy Pakietu 4 poz. 19 Czy Zamawiający dopuści worki ochronne w kolorze zielonym
o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?
Od:powied ź= T ak, Za m awiający dopuszcza, n i e wymag a,
Pytanie 3: Czy Zamawiający w pakiecie 3 miał na myśli płyny do przepłukiwania w opakowaniach
butelka zakręcana typu Versy|ene?
OdpowiedŹ: Tak, Zamawiający miał na myśli płyny do przepłukiwania w opakowaniach bute|ka
zakręcana typu Versylene. Tak jak jest w tytule pakietu.
Pytanie 4: Czy Zamawiający w pakiecie 12 pozycja 1,3,5,9,16 wyrazi zgodę na zaoferowanie
równowaznego opakowania z polipropylenu typu KabiClear stojącego z dwoma róznymi samo
zasklepiającymi się portami nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym uzyciem? Dla ww.
pozycji opakowania KabiPack nie są juz produkowane.
Odpowiedźl Tak, Zamawiający wyraza zgodę.
Pytanie 5: Czy Zamawiający w pakiecie 13 pozycji 4 miał na myŚli preparat Addamel N 10ml inj x
20 amp? Wymagany produkt nie występuje w opakowaniu x 10 amp.
Pytanie 6: Pakiet 20 poz. I: Czy Zamawiający dopuszcza dietę bogatobiałkową, hiperkaloryczną 1,5
kcai7lml, dla pacjentów w stanach po urazie i niewydolności oddechowej, 300mosmol/l, białko 7,5g
Fre'subin HP Energy 500ml lub 1000ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pyianie 7: Fakiet 2Q poz. 2: Czy zamawiający dopuszcza dietę hiperkaloryczną (l,3kcal/ml), oparta
rn,lin. na białku kazeiny, zawartoŚci białka 4g/tOOml, osmolarnoŚĆ wyższa niz 330mOsm/l dla
pacjentów z upoŚledzoną czynnością wątroby Fresubin Hepa 500ml?
OdPowiedź= Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 8: Pakiet 20 poz. 3: Czy Zamawiający dopuszcza dietę normokaloryczną lkcal/ml,
normobiałkowa, oparta m.in. na białku kazeiny, zawartości białka 3,Bg/100ml, z zawartoŚĆ MCT,
osmolarność 22O mOsm/l Fresubin Original 500 ml lub 1000ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 9l Czy Zamawiający w pakiecie 25 pozycja 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety o smaku
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Odpowiedź= Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 10: Czy Zamawiający w pakiecie 25 pozycja 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety o smaku
czekoladowym, spełniając pozostałe zapisy?
Od'powiedź= Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie Lt= Czy Zamawiający w pakiecie 25 pozycja 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety o smaku
owoce leśne, spełniając pozostałe zapisy?
Odpowiedź= Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 12: W związku, iz dostępne na rynku polskim produkty do zywienia dojelitowego mają
Średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa
o yvyrazenie zgody na dostawy produktów do zywienia dojelitowego z terminem wazności nie
krótszym niz połowa terminu wazności dla danego produktu?
OdpowiedŹl Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 13: Dotyczy projektu umowy. W oparciu o obowiązujące przepisy prawne:
- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2O13 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnei (Dz.lJrz.
UE ŁOL3/C 6alOL ) Rozdział 5 pkt 6.3 (produkty lecznicze, które opuściły pomieszczenia
dystrybutora mogą powrócić do zapasów przeznaczonych do sprzedaży, tylko pod warunkiem
potwierdzenia wszystkich wymienionych w Wytycznych okoliczności. Między innymi: klient wykazał
że transport produktów leczniczych, ich przechowywanie i postępowanie z nimi odbywało się zgodnie
ze specjalnymi wymogami dotyczącymi ich przechowywania)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2OO2 r. w sprawie
podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 12 Iistopada 2oo2 r.)
§ P, Produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przechowywane w aptece w sposóU
gwbrantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań
jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania,
- Rbzporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 Iipca ZOO2 r. (Dz. U. 2oo2 nr 144 poz. 1216)
w Śprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (paragraf. 7 pkt 3 paragraf, a uit. s ;- Rózporządzenie Ministra Zdrowia. z dnia L października 2OO9 r w sprawie wyma§ań
Do'brej Praktyki Wytwarzania (Część I pkt. 4,26)
Zwracamy się z proŚbą o dodatnie w zapisach umowy informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu
zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w
aptóce, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyzszego zapisu do umowy,
Pytanie L4l Do treŚci §1 ust,2 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy
sukcesywne, zgodne z biezącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuzszego
przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza
warunek 12-miesięcznego okresu ważnoŚci 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
wyńaganego terminu ważnoŚci 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 upowazniony
przćdstawiciel Za mawiającego. "
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 15: Zamawiający zastrzega sobie mozliwoŚć zmian ilościowych przedmiotu umowy/ ale nie
okrćślił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie
ws]iózał w żaden sposób granic zmian ilościówych odnośnie poszczególnych po}ycji itp. ZgoOńie z art.
144 ust. 2 w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, le ustwy Pzp, brak określenia warunków zmiany
uńowy będzie przesądzac o niewazności zapisówz§ 3 ust.3 umowy. Czyw związku ztym
zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie odstąpi od tych zapisów, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 16: Prosimy o dopisanie do §4 ust.Z projektu umowy: ".,.zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych.",
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie l7l Do treści §4 ust,3 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
odńowy dostarczenia towaru Kupującemu."
OdilowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podlrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 18: Do treści §4 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 t9= Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i

braku mozliwoŚci dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to 9roziło
razącą stratą dla wykonawcy), zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zblizonej do rynkowej
lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez wykonawcę
(dotyczy § 7 ust, 2 pkt, 4) wzoru umowy?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2O: W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umozliwienia Wykonawcy
sprawdzenia zasadnoŚci reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 projektu umowy 5
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2L: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:
,,W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 4 albo nie
dotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust.2 Wykonawcazapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokoŚci 0,Io/o wartoŚci brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru, iednak nie wiecei
iriŻ'1O7p wartości brutto nie dostarczonei w terminie partii towaru."

zapisy SIWZ.
Pytanie 22:. Pakiet nr 73 W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie
wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13
poz.6,7 jednego preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy
rozpuszczalne w tłuszczach - Cernevit. Preparat Cernevit jest w postaci liofilizatu, a witaminy
rozpuszczalne w tłuszczach są umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cernevit rozpuszcza
się w wodzie do iniekcji, glukozie 5o/o, soli fizjologicznej, może więc być podawany pacjentom, którzy
nie otrzymują tłuszczu w żywieniu pozajelitowym. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 3000
szt preparatu Cernevit w pak.13 poz,6,7 zamiast preparatów konfekcjonowanych w oddzielnych
fiolkach, Ponadto zaoferowanie witamin w jednej ampułce będzie dla zamawiającego korzystne
cen-Ówo, W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyzsze pytanie, zwracamy §ie- z proś'bą o
wydŻielenie poz,6,7 do odrębnego pakietu. Utworzenie odrębnego pakietu pozwoli za złożenie
kohkurencyjnej oferty i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytónie 23: Pakiet 11 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga przyrządu
do.pobierania płynów z filtrem 0,2 mikrona?
Od powied źl Zamawiający d o pu szcza, n ie wyma g a.
Pytanie 24: Pakiet 19 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wody sterylnej do nawilzania
tlenu w pojemnikach o pojemności 500 ml z łącznikiem.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 25: Pakiet nr 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 16 pozycji:
19,2I,22,23,24,3L, 32 do osobnego pakietu?
OdpowiedŹ; Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2, pozycja 1 i 2 preparatu:
Natrium Chloratum 0,9o/o do irygacji - przepłukiwania 500 ml /1000 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 mozliwość pomyłki z
płyhami do zastosowania dozylnego?
OdPowiedźl Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 27z Czy Zamawiający ze względu na zakończenie produkcji produktu Glucosum inj 20olo -
wo'rekViaflo 500 ml wyrazi zgodę na wykreŚlenie pozycji 9 z Pakietu B ?
Odpowiedź=Zamawiający nie wykreśli pozycji z pakietu, prosimy o podanie ostatniej ceny.
Pytónie 28l Czy Zamawiający ze względu na zakończenie produkcji produktu Przyrząd do transferu
leków do worka Viaflo typu Cytoluer wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 2L z Pakietu B ?
Odiiowiedź= Zamawiający nie wykreśii pozyĆjl z pakietu, prosimy o podlnie ostatniej ceny.
Pytanie 29= Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu B pozycji 22 do oddzielnego
pakietu?
Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 30: Czy Zamawiający w pakiecie B w pozycji 23 wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do
przygotowywania leków z filtrem 0,2 um z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko



posiada port z końcówką luer-lock oraz filtr wyrównujący ciŚnienia między opakowaniem z którego
pobierany jest płyn/lek a zewnętrzem co zapobiega wystąpieniu efektu aerozolu.
Odpowiedź= Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 3Lz Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 poz. 1 dopuści aparat do wielokrotnego pobierania
płynu/leku z opakowania typu worek i butelka , z płaską powierzchnią - do dezynfekcji, który może
być uzywany do 96 godzin, z bezigłowym portem typu Luer, o długości 6cm; objętości napełnienia
0,38ml; bez odpowietrznika i bez PCV?.
Odpowiedźz Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

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 13.09.2OL7
r. pozostaje bez zmian.
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