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DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Ldz.04237-2/2018 I
dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków
zawartego w 31 zadaniach do Magazynu Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego
w Nowogardzie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Nr sprawy; L.dz. 04144} 2018, z dn. l'.09.2018r
(Ogłoszenie wBZP nr 62.0610-N-2018, z dn. l'.09.2018r)

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. l, 2 i 4 Ustawy z
dnia 29 styczni.a 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w
Nowogardzie informuje:

CZĘŚC II
Pyt. 46_3
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia Zadaniu 15 ooz. 40 w przedmiotowym postepowaniu:
Ze względu na to, że opis przedmiotu zamówienia stanowi w rzeczywistości opis katalogowy wyrobu
konkretnego producenta, ograniczając konkurencję do tego konkretnego wyrobu, wnosimy o dopuszczenie
pasków testowych do glukometrów innego producenta (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów)
zasilanych standardową dla takich urządzeń baterią CR2032, która jest lepiej zabezpieczona przed
wyciekiem elektro.litu niż baterie AAA (wyciek elektrolitu może spowodować awarię urządzenia).
Jednocześnie zobowiązujemy się do pokrycia zapotrzebowania Zamawiającego poprzez dostarczenie
wymaganej ilości baterii.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pasków do innych glukometrow niż opisane w SIWZ.
Zamawiający jest w oosladanlu konkretnych typów glukometrów, które spełniają parametry potrzebne do
wstępnej analizy poziomu cukru u pacjentów Szpitala.
Glukometry te są pod stałą kontrolą wewnątrzszpitalną (pomiędzy oddziałami a laboratorium).
Poziom glukozy po wstępnym oznaczeniu za pomocą glukometru jest zawsze potwierdzany badaniem
poziomu glukozy w laboratorium naszego Szpitala.
Nie jest winą Zamawiającego, że wymaganym przez niego produktem nie dysponuje każdy Wykonawca na
rynku. To Wykonawcy powinni oferować jak najszerszą gamę produktów, żeby zaspokoić wymagania
zarówno w zakresie podstawowym jak i te specjalistyczne. Rodzaj baterii nie ma znaczenia.
Pragniemy zauważyć, że przedmiotem zamówienia były paski do glukometrów , a nie jak chce Oferent
glukometry.

Pyt. 96
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia Zadaniu 15 ooz. 40 i 41 w przedmiotowym
postepowaniu:
Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe, które zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia są wyrobem
refundowanym?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ, gdyż pytanie jest
bezprzedmiotowe, ponieważ w Zał. lA jest zapis gdzie dopuszcza, tj:
* Parametry dotyczące glukometrów i pasków z nim kompatybilnych wymagane przez Zamawiającego w
pozycji ~/40
13. Paski wpisane na listy refundacyjne
(jest błąd pisarski dot. poz. 28 i 29 ma być poz. 40 i poz. 41.



Pyt. 97
W Zadaniu 29 w pozycji 25 Zamawiający opisał następująco przedmiot zamówienia; dieta kompletna,
hiperkałoryczna 1,5 kcal/ mi o pojemności 125 mI. W związku z tym, iż nie ma na rynku polskim w/w
produktu proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający miał a myśli Nutridrink- dietę kompletną pod względem
odżywczym, wysokoenergetyczną 2,4 kjcal mi w pojemności 125 mi?
Odp. Zamawiający nie rozumiem pytania, ponieważ zadanie nr 29 ma tylko jedną pozycję.

Pyt. 98
Czy w trosce o uzyskanie naj korzystniejszych warunków zakupu Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie do
osobnego zadania :

-pozycji 10 z zadania 25
jednocześnie czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie diety bezresztkowej normokalorycznej (1 kcal/ml),
zawierającej mieszankę białek w proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek
grochu, zawartość: białka 4g/100ml; węglowodanów 12,3g/ l00m\ (w tym ponad 92% węglowodany
złożone), tłuszcz 3,9g/ 100ml, zawartość wieronienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 2,87;
zawartość DHA+EPA nie mniej niż 33,S mg/lOO mi, dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów (0,20
mg/l00ml), klinicznie wolna do laktozy «O,025g/100ml), % energii z: białka-16%, węglowodanów-49%,
tłuszczów-35%, o osmolarności 255 mOsmol/l, opakowanie 500ml?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotyChCzasowy zapis SIWZ.

- pozycji 11 z zadania 25 i zgodzi się na zaoferowanie diety bezresztkowej hiperkalorycznej (1,5 kcal/mI),
zawierającej mieszankę białek w proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek
grochu, zawartość: białka 69/100 mi; węglowodanów 18,3g/ 100m1 (w tym ponad 92% węglowodanów
złożonych), tłuszczów S.8g/100ml, .zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji
3,12; zawartość DHA+EPA nie mniej niż 34mg/100 mi, dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów
(O,30mg/ 100ml), klinicznie wolna do laktozy «O,025g/100ml),% energii z: białka-16%, węglowodanów-
49%, tłuszczów-35%, o osmolarności 360 mOsmol/I, opakowanie 500ml?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ.

- pozycji 12 z zadania 25 i zgodzi się na zaoferowanie diety bezresztkowej hiperkalorycznej (1,5 kcal/mi),
zawierającej mieszankę białek w proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek
grochu, zawartość: białka 69/100 mi; węglowodanów 18,39/ 100ml (w tym ponad 92% węglowodanów
złożonych), tłuszczów 5.8g/ 100ml, zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji
3,12; zawartość DHA+EPA nie mniej niż 34mg/100 mi, dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów
(O,30mg/l00ml), klinicznie wolna do laktozy «O,025gjl00ml),% energii z: białka-16%, węglowodanów-
49%, tłuszczów-35%, o osmolarności 360' mOsmol/l, opakowanie 1000 mI?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ.

-pozycji 13 i zgodzi się na zaoferowanie diety kompletnej pod względem odżywczym normalizującej
glikemię, normokalorycznej (1,03 kcal/mI) zawierającej 6 rodzajów błonnika 1,5 g/ 100ml, klinicznie wolnej do
laktozy O,OOGg/100ml, opartej wyłącznie na białku sojowym, zawartość: białka 4,3gjl00ml, węglowodanów
l1,3g/ 100ml (ponad 77% węglowodanów złożonych), tłuszczy -4,2g/100ml, o osmolarności 300 mOsmjl, %
energii z: białka- 17 %, węglowodanów- 43 %, tłuszczów- 37 %, błonnik -3%. Diety zawierającej 6
naturalnych karotenoidów (0,20 mg/l00ml) w opakowaniu o pojemności 1000 mi z odpowiednim
przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ.

- wyodrębnienie pozycji 14 i zgodzi się na zaoferowanie Flocare® Uniwersalny Zestaw do pompy
Flocare® Infinity do worków i butelek?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ.
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