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Myszków, dn. 02-12-2014 r. 

 

Zamawiający 

SP ZOZ w Myszkowie 

ul. Wolności 29 

 

………………………….. 

…………………………. 

…………………………. 
                                                             (nazwa i adres Wykonawcy) 

SP ZOZ/ZP/20/2014                                                   

(nr ref. postępowania) 

Wyjaśnienie 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie 

„przetargu nieograniczonego” przekazanego Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich w dniu 03-11-2014 r. oraz opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej: 2014/S 214-378639 z dnia 06-11-2014 r. oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego na zadanie:  

 

„Dostawa leków, płynów infuzyjnych i materiałów opatrunkowych dla potrzeb Szpitala 

Powiatowego oraz placówek podległych tut. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi 

Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29” 

    

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 

oraz z 2014 r. poz. 423) wyjaśniamy, co następuje:  

 

W wyniku wydzielenia pozycji z Pakietu Nr 7 oraz Pakietu Nr 17 i utworzenia 

dodatkowych Pakietów ulega zmianie kwota wadium a mianowicie: 

dla zadania nr 7 w wysokości: 4,00 zł 

słownie: cztery złote 

dla zadania nr 7 A w wysokości: 314,00 zł 

słownie: trzysta czternaście złotych 

dla zadania nr 17 w wysokości: 408,00 zł 

słownie: czterysta osiem złotych. 

dla zadania nr 17 A w wysokości: 54,00 zł 

słownie: pięćdziesiąt cztery złote. 

dla zadania nr 17 B w wysokości: 103,00 zł 

słownie: sto trzy złote 

 

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 25 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów włókninowych 30g spełniających 

pozostałe wymagania SIWZ. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 2 – Pakiet 22, poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek  dla dzieci w rozmiarze  2-4 

kg? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 3 – Pakiet 22 

Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki były produktem oddychającym na całej 

powierzchni zewnętrznej? 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 4 – Pakiet 22 l.p.1 

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności minimalnej 2500 g (według metody 

ISO-11948-1)? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 5 – Pakiet 22 l.p.2 
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności minimalnej 2114 g (według metody 

ISO-11948-1)? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 6 – Pakiet 22 l.p.3 i 4 

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki odpowiednio dla l.p. 3: 2-6 kg, l.p. 4:4-10 kg?  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 7 – Pakiet 17 poz. 17 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w Pakiecie Nr 17 poz. 17 produktu o takim 

samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku 

trojkomorowym, Multimel N4-550E, 2000 ml? 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego 

pakietu. 

Odp. Zamawiający domniemywa, że Wykonawca miał na myśli poz. 7 tak wiec w przypadku 

prośby o wydzielenie poz. 7 Zamawiający wyraża zgodę, tym samym tworząc dodatkowy 

Pakiet Nr 17 B. 

 

Pytanie nr 8 – Pakiet 17 poz. 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w Pakiecie Nr 17 poz. 9 produktu o takim 

samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku 

trojkomorowym, Multimel 900E, 2000 ml? 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego 

pakietu. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie pozycji 9 i utworzenia osobnego Pakietu 17 

B.  

Pytanie nr 9 – Pakiet 17 poz. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w Pakiecie Nr 17 poz. 8 produktu o takim 

samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku 

trojkomorowym, Olimel N7E, 2000 ml? 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego 

pakietu. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie pozycji 8 i utworzenia osobnego Pakietu 17 

B.  
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Pytanie nr 10 – wzór umowy: Czy Zamawiający skróci określony w par. 1.7.a) oczekiwany 

termin ważności produktów leczniczych z 2 lat do jednego roku? Jest to powszechnie przyjęty 

w obrocie termin ważności dostarczanych leków.  

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 11 – wzór umowy: Czy Zamawiający wydłuży termin wystawienia faktury 

korygującej określony w par. 5.1 z 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji do 7 dni od daty 

pozytywnego rozpatrzenia reklamacji? Obecny termin jest zbyt krótki na rozpatrzenie 

reklamacji oraz przygotowanie faktury korygującej.  

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie modyfikując zapis wzoru umowy, 

któremu nadaje brzmienie: „W przypadku reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do 

wystawienia i dostarczenia faktury korygującej do 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, w 

przypadku błędów w numerze serii i datach ważności, Wykonawca wystawi notę korygującą 

przekaże ją do Apteki do 7 dni od daty zgłoszenia błędu. Dostarczenie faktury korygującej i 

noty korygującej następowało w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy.” 

 

Pytanie nr 12 – wzór umowy: Czy Zamawiający wydłuży termin wystawienia i dostarczenia 

noty  korygującej określony w par. 5.1 z 2 dni od daty zgłoszenia błędu do 7 dni? Obecny 

termin jest zbyt krótki na rozpatrzenie zgłoszenia błędu oraz przygotowanie faktury 

korygującej.  

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 13 – wzór umowy: Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej 

określonej w par. 9.2 z 10% niezrealizowanej wartości umownej brutto do wartości max 5%?  

Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.  

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 14 – wzór umowy: Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej 

określonej w par. 9.3 z 10% wartości brutto niezrealizowanej części pakietu /zadania do 

wartości max 5%?  Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 15 – Pakiet 8 poz. 19 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 8 poz. 19 leku Ranitidine do 

oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców? 

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 16 – Pakiet 9 poz. 1, 3-9, 11-18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 w pozycjach 1,3-9,11-18 

opakowań KabiPac? 

Opakowanie KabiPac to butelka wolnostojąca, posiadająca dwa oddzielne korki 

poliizoprenowe, z oznakowanym zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie 

użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, 

zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed 

pierwszym użyciem. 

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie nr 17 – Pakiet 9 poz. 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 pozycja 10 produktu 

leczniczego Aminosteril N-Hepa 8% 500 ml - roztwór aminokwasów do żywienia 

pozajelitowego pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby? 

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 18 – Pakiet 9 poz. 16,17 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9, w pozycji 16, 17, płynu do 

irygacji pod nazwą Versylene Fresenius NaCl 0,9 % butelka zakręcana?  

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 19 – Pakiet 10 poz. 7, 8, 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 10 pozycji 7,8,10, co pozwoli na 

przystąpienie do pakietu większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie przez 

Zamawiającego konkurencyjnych cenowo ofert? 

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 20 – Pakiet 1 poz. 59 i 60 

Czy Zamawiający wymaga, aby Midazolam w Pakiecie Nr 1 poz. 59 i 60 posiadał w swoim 

składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów 

spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co 

wpływa na stabilność i jakość midazolamu? 

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 21 – Pakiet 7 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 7 poz. 3 z powodu braku 

możliwości zapewnienia dostaw? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie pozycji 3 i utworzenia osobnego Pakietu 7 

A.  

 

Pytanie nr 22 – wzór umowy 

Do § 1 ust. 5 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na 

dostawę przedmiotu zamówienia do apteki szpitalnej do godz. 14.00?  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 23 – wzór umowy 

Do § 1 ust. 6 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego 

z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo wykonawcy do wstrzymania dostaw w 

przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.  

Odp. Zamawiający w/w paragrafie nie ogranicza Wykonawcy prawa do wstrzymania dostaw 

w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary. 

tym samym podtrzymuje zapis w § 1 ust. 6: 

„W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie o ile jego przekroczenie będzie 

wynosiło ponad 24 godziny (nie dotyczy zamówień na „cito”), Zamawiający może dokonać 

zakupu u innego Wykonawcy, a Wykonawca pokryję ewentualną różnicę w cenie związaną z 

zakupem produktu u innego dostawcy, za wyjątkiem sytuacji, w której Zamawiający 

opóźnia się w płatnościach na rzecz Wykonawcy” 
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Pytanie nr 24 – wzór umowy 

Do § 1 ust.7 ppkt a) projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, 

zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, z realizacją do 3 dni, czyli nie przewiduje 

konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki 

szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek okresu ważności zamówionych towarów nie 

krótszy niż dwa lata od daty złożenia zamówienia, a w przypadku towarów o właściwościach 

specyficznych, które mają inny termin ważności, z datą ważności nie krótszą niż 70% okresu 

przydatności dla danego towaru? 

Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do 

ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu.  

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż leki wydawane są na oddziały szpitalne a tam są zużywane w 

zależności od potrzeb oddziału. 

 

Pytanie nr 25 – wzór umowy 

Do § 1 ust.7 ppkt a) projektu umowy prosimy o dodanie słów "... w terminie 7 dni roboczych 

od daty dostawy do Zamawiającego." 

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 26 – wzór umowy 

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 

możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło 

rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do 

rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez 

Wykonawcę (dotyczy zapisu § 3 ust.1 projektu umowy)?  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, w takiej sytuacji ma zastosowanie §  1 ust. 6 wzoru 

umowy. 

 

Pytanie nr 27 – wzór umowy 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość 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 /in fine/ ustawy Prawo 

zamówień publicznych, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o 

nieważności zapisów z § 4 ust.3 ppkt a) i b) umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający 

odstąpi od tych zapisów w umowie? 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 28 - Pakiet nr 18 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy niejałowej w składkach po 200 mb, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 29 - Pakiet nr 18, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy niejałowej w składkach o szerokości 

120 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 30 - Pakiet nr 19 poz. 6-7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca niejałowego na tkaninie o 

długości 1m z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z 

SIWZ? 
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Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 31 - Pakiet nr 22 poz. 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych o minimalnej 

chłonności 2500g, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 32 - Pakiet nr 22 poz. 1-2: 

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu 

chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? 

Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za 

sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia 

użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się 

do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by 

skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez 

pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.  

Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga. 

Pytanie nr 33 - Pakiet nr 24, poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej z gazy pakowanej po 2 

szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 34 - Pakiet nr 24, Pakiet 25, Pakiet 26, poz. 1-2 

Czy Zamawiający wymaga, aby wyroby oferowane w powyższych pakietach sterylizowane 

były parą wodną nadciśnieniu? Sugerujemy wprowadzenie takiego wymogu ze względu na 

fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza 

chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza) ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku 

etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi 

resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze 

działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.  

Odp. Dla Pakietów nr 25 i 26 Zamawiający dopuszcza taką możliwość, natomiast dla Pakietu 

nr 24 wymaga, aby wyroby oferowane w powyższych pakietach sterylizowane były parą 

wodną nadciśnieniu. 

Pytanie nr 35 - Pakiet nr 24, Pakiet 25, Pakiet 26, poz. 1-2 

Czy Zamawiający dla potwierdzenia poprawnej sterylizacji w zwalidowanym procesie będzie 

wymagał przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji zgodnie 

z normą PN EN 17665-1:2008? Dokument ten pozwoli na zweryfikowanie bezpieczeństwa 

oferowanych wyrobów, ponieważ walidacja procesów sterylizacji jest wymagana przez 

Dyrektywę o Wyrobach Medycznych 93/42 EEC. Walidacja procesu sterylizacji jest to 

badanie, czy urządzenie i zastosowany program umożliwiają wysterylizowanie wyrobów 

poddanych procesowi w sposób powtarzalny. W wyniku walidacji otrzymujemy dowód, że 

dany proces sterylizacji przy zachowaniu określonych warunków obejmujących instalację, 

wyroby medyczne przeznaczone do sterylizacji, typy opakowań, wzory załadunku jest 

skuteczny i powtarzalny. Walidacja procesu sterylizacji jest przeprowadzana dla każdej 

przemysłowej formy jałowienia (pary wodnej, tlenku etylenu oraz radiacji).  

Odp. Zamawiający potwierdza, że dla Pakietu nr 24 będzie wymagał, aby w celu 

potwierdzenia poprawnej sterylizacji w zwalidowanym procesie przedstawiano dokument 

potwierdzający walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą PN EN 17665-1:2008, 

natomiast dla Pakietu 25 i 26 dopuszcza taką możliwość. 

Pytanie nr 36 – wzór umowy 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o 

następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie 

wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?   
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Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza w § 8 wzoru umowy zapis o brzmieniu: 

„Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający dopuszcza możliwość pisemnego wezwania 

Wykonawcy do należytego wykonywania umowy” 

Pytanie nr 37 – wzór umowy 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany 

obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Odp. Zgodnie z zapisami w § 7 ust. 3. 

Pytanie nr 38 - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane 

zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony wyjątkowo dopuszczają także 

podwyższenie cen jednostkowych w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu 

NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku 

gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych 

opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 39 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem 

„zwłoki” w § 9 ust. 1 wzoru umowy? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 40 - Czy Zamawiający potwierdza, że czynność wniesienia i rozładunku nie 

obejmuje sprawdzania w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem? 

Zamawiający w umowie przewidział możliwość reklamacji, w związku z czym kontrola 

ilościowa i jakościowa towaru w obecności kuriera wydaje się być bezzasadna. 

Odp. Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 41 - Czy Zamawiający wymaga zawartości edytynianu di sodu EDTA w celu 

zapewnienia kompatybilności w trójniku do wlewów z mleczanowym roztworem Ringera i 

amino glikozydami? 

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

Pytanie nr 42 - Czy Zamawiający wymaga, aby lek posiadał możliwość podania w 

skojarzeniu z antybiotykami amino glikozydowymi i możliwość rozpuszczania i 

rozcieńczania za pomocą Solutio Ringera? 

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

Pytanie nr 43 - Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia zawierał substancje 

pomocnicze stabilizujące lek: EDTA (edytynian disodu) i kwas cytrynowy w celu uniknięcia 

rozkładu substancji czynnej? 

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

Pytanie nr 44 - Pakiet 19 poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski w rozm. 2,7 m x 15 cm. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 45 - Pakiet 19 poz. 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski w rozm. 2,7 m x 12,5 cm. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 46 - Pakiet 19 poz. 8 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 10 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości opakowań. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 47 - Pakiet 20 poz. 11-14 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 20 poz. 11-14 do innego pakietu pozwoli to 

nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 48 - Pakiet 20 poz. 11-14 
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Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatkowego rękawa opatrunkowego wykonanego z 

przędzy poliamidowej i przędzy elastomerowej.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 49 - Pakiet nr 19 poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o rozmiarze 3 m x 15cm? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 50 - Pakiet nr 19 poz. 4-5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych w opakowaniach a’1 szt. 

z przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, Zamawiający podał w ilość sztuk. 

Pytanie nr 51 - Pakiet nr 20 poz.5  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do odrębnego zadania? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 52 - Pakiet nr 20 poz.5  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki oczyszczającej do skóry dla 

pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, 

oczyszczające oraz ochronne dla skóry, zawierającą w składzie m.in. triklosan oraz 

dimetikon. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 53 - Pakiet nr 9, poz. 1,3,4,5,9,11,12,13,14,18 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę 

na zaoferowanie w Pakiecie nr 9 w pozycji nr 1,3,4,5,9,11,12,13,14,18  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 

powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej 

mniejsca? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 54 - Pakiet nr 10, poz. 1,2,3,4  
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę 

na zaoferowanie w Pakiecie nr 10 w pozycji nr 1,2,3,4  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 
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 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 

powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 55 - Pakiet nr 17 poz. 1-5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 17 pozycji od 1 do 5 oraz pozycji 10 

i 11, co umożliwi przystąpienie do postępowania przetargowego większej ilości oferentów. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie pozycji od 1 do 5 oraz pozycji 10 i 11 i 

utworzenia osobnego Pakietu 17 A.  

Jeśli tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie: 

Pytanie nr 56 - Pakiet nr 17 poz. 1 

W pakiecie 17 pozycji nr 1 diety Nutrison Energy, kompletnej, hiperkalorycznej, 

bezresztkowej, opartej na mieszaninie białek (kazeina, serwatka, soja, groch), bezsmakowej, 

zawartość EPA/DHA 0,34g /1000 ml, tłuszcze: MCT, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, 

olej rybi, 6 naturalnych karotenoidów, osmolarność 360 mOsm/litr w opakowaniu miękkim 

typu pack 1000 ml ? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 57 - Pakiet nr 17 poz. 2 

W pakiecie 17 pozycji nr 2 diety Nutrison Energy, kompletnej, hiperkalorycznej, 

bezresztkowej, opartej na mieszaninie białek (kazeina, serwatka, soja, groch), bezsmakowej, 

zawartość EPA/DHA 0,34g /1000 ml, tłuszcze: MCT, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, 

olej rybi, 6 naturalnych karotenoidów, osmolarność 360 mOsm/litr w opakowaniu butelka 

plastikowa 500 ml? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 58 - Pakiet nr 17 poz. 3 

W pakiecie 17 pozycji nr 3 diety Nutrison MultiFibre, kompletnej, normokalorycznej, 

bogatoresztkowej z MF6 (6 rodzajów błonnika: 49% rozpuszczalnego, 51% 

nierozpuszczalnego), bezsmakowej, opartej na mieszaninie białek (kazeina, serwatka, soja, 

groch) (4g/100ml),  zawartość EPA/DHA 0,34g/1000 ml, zawierającej tłuszcze MCT i 6 

naturalnych karotenoidów, o osmolarności 250mOsm/l w opakowaniu miękkim typu pack 

1000 ml? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 59 - Pakiet nr 17 poz. 4 

W pakiecie 17 pozycji nr 4 diety Nutrison MultiFibre, kompletnej, normokalorycznej, 

bogatoresztkowej z MF6 (6 rodzajów błonnika: 49% rozpuszczalnego, 51% 

nierozpuszczalnego), bezsmakowej, opartej na mieszaninie białek (kazeina, serwatka, soja, 

groch) (4g/100ml),  zawartość EPA/DHA 0,34g/1000 ml, zawierającej tłuszcze MCT i 6 

naturalnych karotenoidów, o osmolarności 250mOsm/l w opakowaniu butelka plastikowa 500 

ml ? Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 60 - Pakiet nr 17 poz. 5 

W pakiecie 17 pozycji nr 5 diety Nutrison Advanced Peptisorb  łatwowchłanialnej, 

normokalorycznej, bezresztkowej, klinicznie wolnej od laktozy, której źródło węglowodanów 

stanowią maltodekstryny, 4g białka/100 ml z serwatki (mieszanina wolnych aminokwasów i 

krótkołańcuchowych peptydów), niskotłuszczowej do 2g/100ml w opakowaniu butelka 

plastikowa 500 ml? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie nr 61 - Pakiet nr 17 poz. 10 

W pakiecie 17 pozycji nr 10 Flocare zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką typu 

ENLock do połączenia opakowania diety ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta 

metodą ciągłego wlewu kroplowego (wersja grawitacyjna)? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 62 - Pakiet nr 17 poz. 11 

W pakiecie 17 pozycji nr 11 Flocare zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką typu 

ENLock służący do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu Pack) ze 

zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta za pomocą pompy Flocare 800? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 63  - Pakiet nr 17 poz. 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) 

w stężeniu 4% w postaci ampułki x 5 ml z systemem Luer Slip, Luer Lock i/lub ampułko-

strzykawki x 2,5ml jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe, 

przeciwbakteryjne stosowane w celu ochrony pacjentów z dostępem naczyniowym jak 

cewniki, porty? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości wydzielenia z Pakietu Nr 7 pozycji 3 

oraz z Pakietu Nr 17 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 i 11 Zamawiający dokonał modyfikacji i 

wydzielił z w/w Pakietów w/w pozycje – jednocześnie modyfikując załącznik Nr 8 do SIWZ.  

Równocześnie w związku z pytaniami dotyczącymi wzoru umowy Zamawiający 

zmodyfikował treść wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 

Powyższe modyfikacje udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Informujemy, iż zgodnie z art. 12 a ust. 2 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 

dnia 29 grudnia 2014 r. do godz. 10:00. 

 

Do wiadomości: 

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu. 

2. Strona internetowa Zamawiającego. 

3. a/a. 

 

 

 

 
DYREKTOR 

Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 

lek. med. Jacek Kret 


