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' Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę płynÓw infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz akcesoriów
do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala

Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmy w dniach 23.0B.201Br. do 03.09,201Br. uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu 20: proszę o doprecyzowanie czy zamawiający w poz. 10 ma na myśli
30szt produktu czy 30 opakowań zbiorczych? Opakowanie zbiorcze zawiera 30szt,
OdpowiedŹl Zamawiający zamawia 30 szt. produktu.
Pytanie 2: Proszę o doprecyzowanie jakiej iloŚci preparatu opisanego w pozycji 12 oczekuje
Zamawiający?
OdpowiedŹ: Zamawiający oczekuje 1000op leku w opakowaniu kartonowym 237ml.
Pytanie 3: Czy w Pakiecie 5 pozycja nr 6 mozna zaoferować produkt emrjlska tłuszczowa
MCT/LCT/OMEGA ż0o/o 250ml x 1 szt.?
OdpowiedŹz Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga,
Pytanie 4: Czy w pakiecie 5 pozycja 9 można zaoferować produkt w opakowaniu ecoflac,
zapewniającym infuzję w systemie zamkniętym?
Odpowied ź= Tak, Za mawiający wy raża zg odę,
Pytanie 5l Czy Zamawiający w pakiecie 3 miał na myŚli płyny do przepłukiwania w opakowaniach
butelka zakręcana typu Versylene?
OdpowiedŹ: Tak, Zamawiający miał na myśli płyny do przepłukiwania w opakowaniach butelka
zakręcana typu Versylene
Pytanie 6: Czy Zamawiający w pakiecie !2 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?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraza zgodę.
Pytanie 7:.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,
OdpowiedŹ=Tak, Zamawiający miał na myŚli preparat Addamel N 10ml inj x 20 amp.
Pytanie 8: Czy Zamawiający w pakiecie 14 pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka
opakowaniu zbiorczym 6szt. z mozliwościąprzeliczenia iloŚci, oferując 4 op,?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 9= Czy Zamawiający w pakiecie 14 pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka
opakowaniu zbiorczym 6szt" z mozliwoŚcią przeliczenia iloŚci, oferując 4op,?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 1O:. Czy Zamawiający w pakiecie 14 pozycji 2 wyrazi,zgodę na zaoferowanie worka
opakowaniu zbiorczym 4szt. z mozliwoŚcią przeliczenia ilości, oferując 5op.?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Lł Czy Zamawiający w pakiecie 14 pozycji 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka
opakowaniu zbiorczym 4szt. z mozliwoŚciąprzeliczenia ilości, oferując 3op"?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 12: Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycji 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka
opakowaniu zbiorczym  szt. z mozliwością przeliczenia ilości, oferując 1BBop,?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.



pytanie L3z Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycji 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka w

opakowaniu zbiorczym 4szt. z mozliwością przeliczenia iloŚci, oferując 25op.?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie L4= Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycji 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka w

opakowaniu zbiorczym  szt, z mozliwością przeliczenia iloŚci, oferując 138op.?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie 15: Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycji 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka w
opakowaniu zbiorczym 4szt. z mozliwością przeliczenia ilości, oferując 5op.?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie L6: Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycji 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka w
opakowaniu zbiorczym 4szt. z mozliwością przeliczenia ilości, oferując 5op.?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie L7l Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycji 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka w
opakowaniu zbiorczym 4szt. z możliwością przeliczenia iloŚci, oferując 5op.?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie 18: Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycji 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka w
opakowaniu zbiorczym 6szt. z mozliwością przeliczenia ilości, oferując Bop.?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie t9l. Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycji !2 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka w
opakowaniu zbiorczym  szt, z mozliwością przeliczenia iloŚci, oferując 13op,?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ,
pytanie 20: Czy Zamawiający w pakiecie ]"5 pozycji 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka w
opakowaniu zbiorczym  szt. z mozliwością przeliczenia iloŚci, oferując 25op.?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie 2L: Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycji 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka w
opakowaniu zbiorczym  szt, z mozliwością przeliczenia iloŚci, oferując 13op.?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie 22: Czy Zamawiający dopuszcza produkty równowaźne w pakiecie 19 poz" 1 Fresubin
Energy HP dietę hiperkaloryczną (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa zawartoŚĆ białka 7,5g/I)aml,
oparta m.in" na białku kazeiny, duzą zawartość MCT, olej rybi EPA i DHA, osmolarnoŚĆ 300mOsm/l,
dla pacjentów w stanach po urazie i niewydolnoŚci oddechowej?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszczar podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie 23: Czy zamawiający dopuszcza produkty równoważne w pakiecie 19 poz.2, Fresubin Hepa
Dieta hiperkaloryczna (l,3kcal/ml), oparta m.in. na białku kazeiny, zawartoŚci białka 49/700ml, z
duzą zawartością MCT, 4O7o aminokwasów rozgałęzionych, osmolarnoŚĆ 330mOsm/l, dla pacjentów z
u pośledzoną czyn nością wątroby?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczal podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie 24z Czy zamawiający dopuszcza produkty równoważne w pakiecie 19 poz.3 Fresubin
original Dieta normokaloryczna 1kcal/ml, normobiałkowa, oparta m.in. na białku kazeiny, zawartoŚci
białka nie mniej niż3,Bg/IOOml, z zawartoŚĆ MCT, osmolarność 220 mOsm/l?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie 25: Dotyczy § 1 ustęp 2 umowy - 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 wyrażenie zgody na dostawy produktów do zywienia dojelitowego z
terminem Wazności nie krótszym niz połowa terminu ważnoŚci dla danego produktu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie 26z Dotyczy § 1 ustęp 4 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie
postanowień umowy o następujący zwrot; ,,jezeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w
soboty, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie"?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 27:. Dotyczy projektu umowy. W oparciu o obowiązujące przepisy prawne:
- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2O13 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnei (Dz.Urz.
UE zo1glc 68101. ) Rozdział 5 pkt 6.3 (produkty lecznicze, które opuŚciły pomieszczenia
dystrybutora mogą powrócić do zapasów przeznaczonych do' sprzedazy, 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 L2 listopada 2OO2 r.)
§ 2. produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą byĆ przechowywane w aptece w sposób



gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań
jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2OO2 r. (Dz. U. 2OO2 nr L44 poz. 1216)
w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (paragraf.7 pkt 3 paragraf. B ust. 3 )- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia L października 2OO9 r w sprawie wymagań
Dobrej 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
aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru"
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyzszego zapisu do umowy.
Pytanie 28: Pakiet Nr 11 poz, 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do
wielokrotnego pobierania leków wyposazony w filtr antybakteryjny 0,2 mikrona, port dostępu
zabezpieczony białym, domykanym ręczn le koreczkiem.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga"
Pytanie 29l Pakiet Nr 11 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnieniel czy Zamawiający wymaga/
aby przyrząd posiadał filtr wbudowany w częśĆ chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój
poprzeczny i podłuzny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem?
Odpowiedź= Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 3O: Pakiet Nr 17 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika
ze sterylną wodą o dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody
wewnątrz drenu tlenowego, tak jak dotychczas stosowany w Państwa placówce?
Odpowiedź= Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 31: Pakiet Nr 18 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do
nawilzania tlenu o poj. 500 ml z biologicznie czystym łącznikiem,
OdpowiedŹ= Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pod warunkiem , że zamawiany wyrób medyczny
można stosować u wielu pacjentów.
Pytanie 32: Pakiet Nr 18 poz. 1: Czy ciŚnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość
minimum 2B2 cm HZO z uruchomieniem dzwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika
przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu?
Odpowiedź= Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 33l Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyzszej jakości
produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 i 2 roztworu
NaCl do irygacji w opakowaniu typu Pour Bottle, czyli w kwadratowej odkręcanej butelce, której
szyjka zabezpieczona jest specjalnym kołnierzem zapobiegającym potoczeniu się kropli po
zewnętrznej powierzchni butelki? Produkt można bezpiecznie podgrzewać w łaźni wodnej do
temperatury 65oC. Dostępny odpowiednio w objętoŚciach 500 ml i 1000 ml,
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 34l Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi
zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 1,2,3,4,5,6,,B,9,IO,tl,L2,!3
preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami,
poniewaz:
r zastosowanie opakowań typu worek viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości

zakażeń związanych z linią naczyniową, poniewaz w celu opróznienia opakowanie nie wymaga
odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu
pacjenta,

. redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz
zmniejszenie kosztów, równiez tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów

. worki viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo
chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją

. koszty utylizacji opróznionych worków są nawet o 50o/o niższe, niz koszty utylizacji
butelek

. składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej
magazynowej, poniewaz taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca?

OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, pódtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 35: Czy Zamawiający w Pakiecie nr B w pozycji nr 24 wyrazi zgodę na zaoferowanie
przyrządu do przygotowywania leków z filtrem 0,2 um z automatyczną zastawką otwierającą drogę
dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekiem płynu?
Przyrząd 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 na powyższe.

opróznionych

powierzchni

i,



Pytanie 36= Czy ze względu na zakończenie produkcji produktów z Pakietu nr B pozycja nr B i 9
Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny sprzedazy oraz uwagę o braku tych
preparatów?
Odpowiedź=Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyzsze.
Pytanie 37: Do treŚci §1 ust.2 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy
sukcesywne, zgodne z biezącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego
przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza
warunek J.2-miesięcznego okresu waźności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że
zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu wazności są
pełnowartoŚciowe idopuszczone do obrotu. W związku zpowyższym prosimy o dopisanie do §1 ust,2
projektu umowy warunku o treŚci: "".., dostawy produktów z krótszym terminem wazności mogą być
dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony
przedstawiciel Za mawiającego 

" 
"

OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytan,ie 38: Zamawiający zastrzega sobie mozliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy/ ale nie
okreŚlił ich warunków, m.in, nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie
wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnoŚnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art.
144 ust. 2 w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e ustwy Pzp, brak określenia warunków zmiany
umowy będzieprzesądzaĆoniewaznoŚci zapisÓwz§ 3ust,3umowy. Czyw związkuztym
zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie odstąpi od tych zapisów, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 39: Prosimy o dopisanie do §4 ust.2 projektu umowy: "...zgodnie z ustawą z dnia B marca
2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.".
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4O: 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
odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 41: Do treŚci §4 ust.4 prosimy projektu umowy o dodanie słów zgodnycn 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 powyższe, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 42: Do § 7 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy prosimy o dopisanie:"... jednak na okres nie
dłuższy niż 6 m-cy."?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ,

Ponieważ 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 24.09.2018
r. pozostaje bez zmian.

Z powazaniem

KToRA
,aeylnyeh

Opracowała;
Anna Jackowiak


