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I L.dz. 01954/2019

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

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. 01868/2019, z dn. 10.10.2019r
Ogłoszenie w BZP nr 612876-N-2019, z dn. 22.10.2019r

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

Pyt. 1
Czy zamawiający dopuśo w pakiecie 16 poz. 44 wycenę Trilacu produktu leczniczego spełniającego te same
cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju
Lactobacillus acidophilus (La-S), Lactobacillus dełbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis
(Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) idorosłych, opakowanie zawiera
20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

Pyt. 2
Czy Zamawiający w Zadaniu 2 - w tym środki p/bólowe, poz. 39 (Bupivacainum Spinał 0.5% Heavy Smg /ml
5 amp. 4 mi) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?Pragniemy nadmienić, iż
stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie
podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga
dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do
znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR TardelIi MA: Comparative analysis of
ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbialload and steńlity test; Einstein 2016,
24;14(2):226-30)
Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 3
Czy w związku z tymczasowym brakiem produkcji MARCAINE-ADRENAUNE 0,5% 5 FIOL.A20 ML ROZT. DO
WSTRZ. (5 MG + 0,005 MG){ML i brakiem odpowiednika, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zadaniu 7
- w tym subst. do receptury 8 pOZ., poz. 43 (Bupivacaini hydrochlońdum +Epinephrinum 5mg+O,005mg{ml
5fiol.) podając ostatnią cenę sprzedaży oraz informację o braku, bez konieczności ponoszenia kary przez
Wykonawcę za nieterminową dostawę leku?
Odp. Zamawiający - podać ostatnia cenę sprzedaży.



Pyt. 4
Czy Zamawiający w Zadaniu 7 - w tym subst. do receptury 8 poz., poz. 49 (Bupivacaini hydrochloridum
inj.iv.O,5% 5fiol.4ml) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy
nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie
czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który
nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie
przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR TardelIi MA:
Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and
sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)
Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. S
Czy w trosce o uzyskanie naj korzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie
z zadania 14 pozycji 10 (Sevofluran 24 op.) i utworzenie z tej pozycji oddzielnego pakietu, co pozwoli na
przystąpienie do postepowania wiQkszej lIabie oferentów a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej
oferty cenowej?
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

Pyt. 6 (1)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów - tabletki na tabletki
powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 7 (2)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki na ampułki?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 8 (3)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę?
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

Pyt. 9 (4)
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania. Proszę podać sposób przeliczenia - do 2 miejsc
po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?
Odp. Zamawiający - do pełnego opakowania.

Pyt. 10 (S)
Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę gramatury
(gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.)
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

Pyt. 10 (S)
Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji
danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odp. Zamawiający - podać ostatnia cenę sprzedaży.

Pyt. 11
Pytanie nr 1
Czy w trosce o uzyskanie naj korzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
w Zadaniu nr 31 w pozycji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16
preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:
• zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń
związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia 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, również 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 opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
• składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powterzchnt magazynowej,
ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca?
Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli
Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.



Pyt. 12
Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych niż określono w SIWZ wielkościach
opakowań?
Jak należałoby dokonać przeliczenia: pozostawiając 2 miejsca po przecinku czy też zaokrąglając w górę/ dół
do pełnego opakowania?
Odp. Zamawiający - do pełnego opakowania.

Pyt. 13
Poniższe pytania dotycza opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 15 poz. 24. 25. 26 w przedmiotowym
postępowaniu:
1) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury
bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus
GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30
kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego
wyniku w górę).
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

2) Czy Zamawiający wymaga produktu zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych?
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

3) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie zawiera alergenów pokarmowych: glutenu,
sacharozy i laktozy?
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

4) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie musi być podawany co najmniej 3 razy na
dobę w dawce min. 2 kapsułek (tak częste podawanie spowoduje szybkie zużycie kolejnych opakowań
preparatu)?
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

Pyt. 14
Poniższe pytania dotycza opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 16 poz. 44 w przedmiotowym
postępowaniu:
1) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury
bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus
GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2m Id CFU/ kaps; bakterie występują w
identycznym stosunku ilościowym jak w produkcie opisanym w SIWZ?
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

2) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury
bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus
GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30
kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego
wyniku w górę).
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

3) Czy Zamawiający wymaga produktu zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych?
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

Pyt. 15
Dotyczy pakietu nr 25

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom
Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 25 w pozycji nr 1
produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy do podaży drogą żył
obwodowych lub centralnych zawierający aminokwasy 38g, elektrolity, glukozę 112,5g, azot 6g
oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku
80120), energii całkowitej 1050 kcal- Olimel Peri N4 1500ml ?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
W trosce o uzyskanie naj korzystniej szych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom
Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 25 w pozycji nr 2 ~
produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy do podaży drogą żył
obwodowych lub centralnych zawierający aminokwasy 50,6g, elektrolity, glukozę 150g, azot 8g

3



oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku
80/20), energii całkowitej 1400 kcal - Olimel Peri N4 2000ml ?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie wlw produktu do osobnego pakietu.

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom
Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 25 w pozycji nr 3
produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy do podaży drogą żył
centralnych zawierający aminokwasy 40g, elektrolity, glukozę 160g, azot 6,6g oraz emulsję
tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii
całkowitej 1200 kcal- Multimel N7 -1OOOE 1000ml?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie wlw produktu do osobnego pakietu.
W trosce o uzyskanie najkorzystniej szych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom
Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 25 w pozycji nr 4
produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy zawierający aminokwasy
66,4g, elektrolity, glukozę21Og, azot 1O,5goraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z
oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1710 kcal- Olimel N7E 1500
mI?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie wlw produktu do osobnego pakietu
W trosce o uzyskanie najkorzystniej szych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom
Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 25 w pozycji 6
produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy zawierający aminokwasy
44,3g, elektrolity, glukozę 140g, azot 7g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z
oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), enrgii niebiałkowej 960kcal, energii całkowitej
1140 kcal- Olimel N7E 1000 ml?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie wlw produktu do osobnego pakietu.

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom
Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 25 w pozycji nr 7
produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy zawierający aminokwasy
65,8g, elektrolity, glukozę230g, azot 10,4g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z
oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), enrgii niebiałkowej 1720kcal, energii całkowitej
1980 kcal- Olimel N5E 2000 ml?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
W trosce o uzyskanie naj korzy stniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom
Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zaadaniu nr 25 w pozycji nr 8
produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy zawierający aminokwasy
88,6g, elektrolity, glukozę280g, azot 14g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z
oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii całkowitej 2270 kcal - Olimel N7E 2000
mI?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie wlw produktu do osobnego pakietu.
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

Otrzymuje:
1. oferenci, którzy zadali pytania
2. strona internetowa

www.szpital.nowogard.pl
3. a/a
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