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Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę pĘnów infuzyjnych, produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego i
dojelitowego, diet specjalnego przeznaczenia dIa pacjentów hospitalizowanych w

Wielospecja!istycznym Szpitalu Mlejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w d niach 2L,OB.2OL9r. -30.0B. 2019r, u przejmie wyjaśnia m :

Pytanie 1: Do §1 ust.2 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne
z biezącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuzszego przechowywania
zamówionych produktów W ma9azynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-
miesięcznego 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 dopisanie do §1 ust.2 projektu umowy
warunku o treŚcil ",.., dostawy produktów zkrótszym terminem wazności mogą być dopuszczone w
wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upowazniony przedstawiciel
Zamawiającego."
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2= Do §3 ust.3 wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie mozliwość dowolnego
ograniczenia iloŚciowego zamÓwienia, ale nie okreŚlił jego warunków, m.in. nie wskazał w jakich
okolicznoŚciach zmniejszenie takie mogłoby mieĆ miejsce, ani nie wskazał w żaden sposób granic
zmian iloŚciowych odnoŚnie pozycji itp, Zgodnie z art. 144 ust, 2 w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d,
1e ustawy Pzp, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o niewazności § 3 ust.
3 umowy. Czy w związku z tym zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstąpi od tych zapisów, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3: Do §4 ust.3 wzoru umowy. Prosimy o dopisanie do §4 ust.3 wzoru umowy słów zgodnych
z art.552 k.c,i "..,z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia
towaru Kupującemu".
OdpowledŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4: Do § 7 ust. 2 pkt. 2) wzoru umowy prosimy o dopisanie:"... jednak na okres nie dłuzszy
niż 6 m-cy,"
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 5: Do § 7 ust. 2 pkt. 3) wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub
wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku mozliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie
przetargowej (bo np. będzie groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na
sprzedaż w cenie zblizonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności

3"Jr";i",:E ł"{ri"?'::i,Y,:;łiX$*rruru zgodyna powyzs ze, podtrzymuje zapisy slwz,
Pytanie 6z Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 w pozycji nr 1 produkt o takim samym
zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy do podaży drogą żył obwodowych lub
centralnych zawierający aminokwasy 50,69, elektrolity, glukozę 1509, azot Bg, oraz emulsję

która jest związkiem o|eju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii
1200kcal, energii całkowitej 1400kcal - Olimel Peri N4 2000ml ?
Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
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Pytanie 7z Czy Zamawiający dopuŚci w pakiecie nr 10 w pozycji nr 3 produkt o takim samym
zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy do podazy drogą żył obwodowych lub
centralnych zawierający aminokwasy 25,3g, elektrolity, glukozę 759, azot 49 oraz emulsję
tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku BO/2O), energii
niebiałkowej 600kcal, energii całkowitej 700kcal - Olimel Peri N4 1000ml ?
Odpowiedź= Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wyma9a.
Pytanie 8: Dotyczy Pakietu 19 poz, 4: Czy w związku z wprowadzeniem przez producenta produktu
o ulepszonej formule, Zamawiający wprowadzi zmianę w opisie przedmiotu zamówienia: zywność
specjalnego przeznaczenia medycznego. Kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna
dieta (1,07 kcal/ml) ze sp.ecjalnym profilem węglowodanów, z dodatkiem rozpuszczalnego błonnika
PHGG (100o/o błonnika). Zródłem białka jest kazeina. Do podawania przez zgłębnik, Osmolarność
320 mOsm/l. Opakowanie jednostkowe: butelka Smartflex 500ml.
Odpowiedź= Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 9: Dotyczy Pakietu 19 poz. 72: Proszę o potwierdzenie czy w powyzszej pozycji
zamawiający jako jednostkę miary rozumie jednostkę sprzedazy opak 3x237ml.
OdpowiedŹ: Nie. Zamawiający rozumie jako 1x237ml, i|ość zamawiana 1000 opakowań.
Pytanie 1O: Dotyczy Pakietu 19 poz. 5: Czy Zamawiający wyraza zgodę na zaoferowanie w pozycji
5 produktu o osmolarnoŚci 335mOsm/L przy niezmienionych pozostałych parametrach preparatu
opisanych w SIWZ?
Odpowiedź= Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyzsze,
PYtanie 11: Dotyczy Pakietu L9 poz.6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji
6 produktu o osmolarnoŚci 220mOsm/L przy niezmienionych pozostałych parametrach preparatu
opisanych w SIWZ?
Odpowiedź= Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyzsze.
Pytanie 12: Dotyczy Pakietu 19 poz.7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji
7 produktu o osmolarnoŚci 425mOsm/L przy niezmienionych pozostałych parametrach preparatu
opisanych w SIWZ?
Odpowiedź=Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyzsze.
Pytanie 13: Pakiet 4 poz, !5l Ze względu na brak produkcji na rynku polskim preparatu poz, 15 w
dawce 100mg/ml o pojemnoŚci 500ml zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy wycenić
preparat po ostatniej dostępnej cenie na rynku czy wykreślić ww pozycję z pakietu 4?
OdpowiedŹz Zamawiający prosi o wycenę po ostatniej dostępnej cenie.
Pytanle 14: Pakiet 4 poz.77: Zwracamy się z proŚbą czy Zamawiający dopuści w ww pozycji worki
ochronne w kolorze zielonym o pozostałych parametrach zgodnych z slwz?
Odpowied źz Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 15: Pakiet 5 poz. 6: Czy w pakiecie 5 pozycja 6 (emu|sje tłuszczowe MCT/LCT 20o/o 25Oml
x 1 szt.) mozna zaoferowaĆ produkt emulsja tłuszczowa MCT/LCT/OMEGA 2Oo/o 25Oml x 1 szt,?
Odpowied źz T ak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 16: Pakiet 5 poz. 9: Czy w pakiecie 5 pozycja 9 (Glucosum inj 4oo/o 5O0ml bez
elektrolitów, szkło x 1 szt,) mozna zaoferowaĆ produkt w opakowaniu Ecoflac, zapewniającym
infuzję w systemie zamkniętym?
Odpowiedź= T ak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie L7: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyzszej jakości
produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2 w poz. I 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 mozna bezpiecznie podgrzewać w łaźni wodnej do temperatury 65
stopni.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 18: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości
produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 w poz. L 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 mozna bezpiecznie podgrzewać ń łaźni wodnej do temperatury 65
stopni.
Od powied ź= T ak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 19: Dot. Pakiet L2: Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie produktów leczniczych
w opakowaniu typu KabiClear?

powiedź: T ak, Zamawiający dopuszcza.
ie 2O: Dot. Pakiet 14, Pakiet 15: Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość

opakowanie handlowe jestń handlowych w przypadku gdy zaoferowane przez Wykonawcę



niepodzielne przez całkowitą ilość danego leku określoną przez Zamawiającego - czy podac pełne
iloŚci opakowań zaokrąglone w górę, czy ilośc opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku?
Odpowiedź= Zamawiający dopuszcza podanie ilości zaokrąglonych w dół.
Pytanie 21: Dot. Pakiet 23 poz. L3:Czy Zamawiający miał na myśli Fresubin Protein Powder 300g ?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający miał na myśli Fresubin Protein Powder 3009,
Pytanie 22: Dot. umowy § 1 pkt 2: W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do
zywienia dojelitowego mają Średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania
w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu
waznoŚci oraz modyfikację zapisu - akceptując dostawy produktów do zywienia doje|itowego z
terminem waznoŚci nie krótszym niz połowa terminu ważności dla danego produktu, j. 6 m-cy?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 23: Dot. umowy § 3 pkt 2. Wnosimy o zmianę zapisu w umowie w zakresie "wad".
OkreŚlenie ,,wada" jest bowiem niejednoznaczne. Składane przez Zamawiającego reklamacje mogą
dotyczyĆ zarówno nie odpowiadającej zamówieniu ilości zrealizowanego zamówienia jak i jakości
dostarczonych produktów. Czas załatwiania takich reklamacji jest diametralnie różny i nie moze on
podlegaĆ ujednoliceniu, Załatwienie reklamacji iloŚciowej faktycznie moze zostać zrealizowane w
terminie do 5 dni. JeŚli zaŚ chodzi o reklamację jakościową to zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6
wrzeŚnia 2OO1r. Prawo farmaceutyczne termin-jej rozpatrzenia moze wynosić nawet kilkadziesiąt dni.
Wskazujemy, ze reklamacje jakoŚciowe rozpatrywane są najczęściej w oparciu o decyzję producenta
leku. Procedura reklamacyjna wymaga zatem odbioru leku od Zamawiającego i dostarczenia go do
producenta. RÓwniez badanie zasadnoŚci reklamacji przez producenta nie zawsze moze odbyć się
natychmiastowo. W związku z powyższym prosimy o wydłuzenie terminu reklamacji jakościowych do
min. 14 dni.W oparciu o obowiązujące przepisy prawne, wracamy się z prośbą o dodanie w zapisach
umowy informacji, iż w przypadku koniecznoŚci zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni
kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece ( rejestr temperatur), od dnia dostawy
do dnia zwrotu towaru.- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Dobrej praktyki
Dystrybucyjnej (Dz.Urz. UE 2OI3/C 68/01 ) 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 ze transport produktów leczniczych, ich przechowywanie i postępowanie z nimi
odbywało się zgodnie ze specjalnymi wymogami dotyczącymi ich przechowywania)- Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia IB paŻdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia
apteki (Dz. U. z dnia 12 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 2002 r. (Dz. U. 2002 nr I44 poz. 1216) w sprawie procedur Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej (paragraf.7 pkt 3 paragraf. B ust, 3 )- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z
dnia 1 paŹdziernika 2009 r w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Część I pkt. 4,26).
odpowiedźl zamawiający zmienia zapis §3 ust. 2 projektu umowy na ponizszy:
,,JeŚli w dostarczonej partii Zamawiający stwierdzi wady, niezwłocznie zawiadomi o nich Wykonawcę,
który wymieni zakwestionowany towar na wolny od wad:
a) wada dotycząca iloŚci zrealizowanego zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od daty

zawiadomienia
b) wada dotycząca jakoŚci przesłanego towaru - 14 dni roboczych od daty zawiadomienia,
nie obciązbjąc Zamawiającego kosztami wymiany."
Pytanie 24= W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umozliwienia Wykonawcy
sprawdzenia zasadnoŚci reklamacji wnosimy o zmianę zapisu wprowadzającego w § 3 ust. 2 projektu
umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów ,.,,od daty
zawiadomienia..." na,,.,.od daty uznania reklamacji..,".
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 25= Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 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. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokoŚci 0,1o/o wartgŚci brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru,
iednak nie wiecei niż 1oo/o wartości brutto nie dostarczonei w terminie partii
towaru.

OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 2 poprzez zamianę
ustawowe" na ,,odsetki ustawowe za opóŹnienie w transakcjach handlowych"?
Nie, Zamawiający nie wyraza zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.

nie 26:
,,odsetki



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 termlnu składanla i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na 17.09.2oI9
r. pozostaje bez zmian.

Z powazaniem
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