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Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę produktów leczniczych - powtórzenie dla potrzeb Wielospecjalistycznego
Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniu 27.05.2019r, uprzejmie wyjaŚniam:

Pytanie Iz Czy Zamawiający dopuŚci w pakiecie g poz.3 produkt Soluvit w opakowaniu 10 fiolek?
Odpowied ź: T ak, Zamawiający dopuszcza,
Pytanie 2= Czy Zamawiający dopuŚci w pakiecie 11 poz. 25 produkt leczniczy Levofloxacin 100ml w
opakowaniu stojącym typu KabiPac z dwoma róznej wielkości portami niewymagającymi dezynfekcji
przed pierwszym uzyciem (x 10 sztuk)?
Odpowied ź: r ak, Zamawiający dopuszcza,
Pytanie 3: Dotyczy § 1 ust. 4 umowy * wnosimy o zmodyfikowanie i wyrazenie zgod! na
wydłuzenie terminu dostawy na leki ratujące zycie tak, aby termin był zgodny z art, 111 k.c. i

wynosił min. 24 godziny. Utrzymanie w mocy terminu dostawy na poziomie 12 godzin wskazuje, ze
Zamawiający skierował publiczne ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę
najblizej siedziby Zamawiającego. Takie działanie moze być uznane za sprzeczna ze społeczno -
gospoda rczym przeznaczen iem prawa i zasadam i współzycia społecznego.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy projektu umowy.
Pytanie 4z Czy Zamawiający dopuŚci w pakiecie 11 poz.29 preparat Methotrexat
opakowaniu x 50szt, w iloŚci 7 opakowań?
Odpowiedźz Tak, Za mawiający dopuszcza,

2,5mg w

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuŚci w pakiecie 11 poz. 25 preparat Levofloxacin 500mg inj. w
opakowaniu x 5szt. z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań?
Od powied ź: Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 6: Dotyczy pakietu nr 12: W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i

sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie
nr 12 w,pozycji nr 1 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy
zawierający aminokwasy 65,89, elektrolity, 9lukozę230g, azot I0,4g oraz emulsję tłuszczową, która
jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), enrgii niebiałkowej t720kcal,
energii całkowitej 19B0 kcal - Olimel N5E 2000 ml?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7: Dotyczv pakietu nr 12: W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i

sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie
nr 12 w pozycji nr 2 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy
zawierający aminokwasy 44,3g, elektrolity, 9lukozę I40g, azot 7g oraz emulsję tłuszczową, która
jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunkLi 80/20), enr9ii niebiałkowej 960kcal,
energii całkowitej 1140 kcal - Olimel N7E 1000 ml?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 8:9otyczy nakietu nr 12: W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i

sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie
nr 12 w pozycji nr 3 produkt'o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy
zawierający aminokwasy 66,4g, elektrolity, 9lukozę2109, azot 10,59 oraz emulsję tłuszczową, która
jest ztyiązkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii niebiałkowej
7440kćal,|energii całkowitej 1710 kcal - Olimel N7E 1500 ml?
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Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody,
Pytanie 9: Dotyczy pąkietu nr 7:
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pak. 7 poz,
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody,

podtrzymuje zapisy SIWZ.

2 ,,Cernevit 750mg inj x 10 fiol, 120 opakowań"
podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu
oraz nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,
zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na
31.05.2019 r. pozostaje bez zmian,

j nych

S polząd]


