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Odpowiedzi na PYtania ll

ust 1 2 r4 Llstawy zdnta 29 stycznia 2004r Prawo:zamowien (tekst

jerdnolity

Dz tJ 22015

r Nr 0

zapytanle
zespoi opreki Zdrowc,tnej w oliawie udzrela odpowiedzi na nastqpujace
zo2llDZPlPN/18116
rnedycznego zn€tk sprawy
dotyczqce przetargu nreograniczonego na Dostawg lekow isprzgtu

poz 2164. ze poz zm zamawiajqcy

-

Pytanie nr 1 Zadanie nr 11 Poz' 21
zdrowych niemowlqt urodzo'nrych o czasie z
wsk.azane w pozyc;ji 21 Mleko poczqtkowe gotowe do spo2ycia dla
bez dodatku glukozy' z zawarto6cia
zawarto6ciq biatker 1,2gl100m1 istosunkieit serwatki rlo iazeiny 70/30, po\')\t'yzszym, czy zar'awalac\ wytazl
\l/ zwiazKu 72elaza0, 7 mg/100m1 dosiqpne lest w opakowaniach 90rnlx32szt
gOmlx:i2szt?
1
Pro
NAN
zgode na *y."-nq 110 pelnych opakowan
zgodnie zzasadqmatematycznq (od 0'1odpowied2: Zamarviajqcy dopuszcza opakowanie po 32 szt:ukiw przr:liczeniu
0 5 w dot 0

5'

PowYzel w gorQ)

Pytanie nr 2Zadanie nr 11 Poz, 23

clo spo2ycia dla wcze6niakow i
wskazane przez 2lamawtalEcego w pozycji 23 Mleko rnodyfikowane gotowepoddane
czqsciiowerj hydrolizie i o
uiatto
niemowtqt o niskiej masie'urbdzeniowel lawieralqce clodaiek Mcr ,
prodrrktu'
dostqpne
g,i
gotowego
|-'st wylqczrie w
g
100m1
w
zawaftosci wgglo,wodanow nie mnie.;szli ni2
prerlnych
opaKowan
zgodq na wyoenq 10
opakowaniach ,,0nilx32szl Czy w zwrqzku i po*y..tyi.r"' Zamawatqcy wyraza
70nr tx32szt zgoC n re z przeltczeniem polemnosci'2
zzasadqmaterrertycznE(od{l'1odpowied2 zamawalqcydopuszczaopakowaniepo32sztukiwprzeliczentuzgodnie
0 5 w doi 0 5 t PowYzel w gorq)
Pytanie nr 3 zadanie nr 1 Poz.226
Czv Zamawra1Ecy wyrazt zgode ra zaofercwanie w zadaniu

'1

pozycla 226 preparatu Kialium chloratum 15% 20ml w

opakowaniLr Po 20 amPuiek?
przeliczeniu zgoclnie z zasadE matelmatycznQ ('r0
Odpowied2: Zamerwiajqcy dopuszcza opakowanre po 20 ampulek w
0 1-J 5 w dol 0 5 r PowYzel w gorQ)

Pytanie nr 4 zadanie nr 2 Poz' 15
Czy Zamawtalacy wyrazl 7r3odQ na zaofercwarre w zadeniLr
roznyml samouszczelnralqcym r sie portamt?
Odpowied2: Zgodnte z SIWZ zarnawlalqcy wynraga work;t
Pytanie nr 5 zadanie nr 2 Poz. 15

Zamawralqcy wymaga zaoferowania w zadaniu
samouszczeln Ialacymi sie portami?
Odpowied2^. Zam,zwralqcy dopuszcza ale nte wy'maga

Czy

Pytanie nr 6 zada'nie nr 2 Poz" 12
Czy Zamawiaiqcy wyrazi zgode na zaoferowanre
ooakowantach Po 50 sztuki'

2

po;z'ycy

z

dwoma

IJ 9o"o

'10ml w

prozycji 3-9.14 'rpakowan s;toiqr:ych

2

w zadentu 2

15 opakowarnla typu bLitelKa sto1Eca z d'rvoma

po:z\/cja 12 preparatu Natrium chioralum

Odpowiedz: Iak zamawraJqcv dopuszcza
Pytanie nr 7 zadanie nr 3 Poz, 3,4,7-17

plynow tnfuz:ylnych z dwoma
'
portr:w zapobrega pomylce
wielkoscr
Roznica w
nrezaleznymr lalowymr roznej wielkoScr porlami oddzielni: otwieranymi?
do dodania lerku' zarowno przeo

Czy Zamawla1Ec/ wyrazr zgodq na zaoferowanie

w

zadaniu

3

pozycja 3'4'7

-17

w lrakcie uzytko\ivania Wiqkizy sluzy do przy,lqczenra;lestawu clo infuzli, mnlejs:ly
przed pienrvrizym uzycleni, co zmnreJSZa Koszly
rnfuzla lak rw trakcre infuz.li Jalowe korki nre wymagajq dezynfeil,lcl
ieku korl<t samot/szczelnlala sl9 Inre ma
po
do<1antu
u;rvt[owania po usuniqciu zestawu do rnfLrzjr lub igly
otoczenta leslr w opaKowanru Oyt ieK
nrebezpieczenstvrra wycreku plynu co errmrnule niebezpieczensnruo skazenia
przelstrzen do dodanra lekow m nimum
toksyczny r wykcnywanra dodatKowych czynnoscr przez personel Dodatkowa
o polemrnorsr:i 2^50m1 mlnrmum
plynow
rnfuzylnych
ml
dla
50ml dla piynow infuzylnych o pojemnoSci iOomt minimum 50
1000m1?
pojemnosci
o
pojemntkow
ml,lla
135
B(l mldla ptynow rnfuzyjnych o polemnoSci 500rnl iminimum
oraz mozli\rtosct
prerwszym
otwarclenl
przed
dezynfekcl
portow
wymagajq:ych
nie
odpowied2: zamawtalEcy wymaga

SIWZ

glcstrzvknrecra m ntmalnvch obietosci ptvnow zqodnie z
i\\i!!rr\\.'\.--.lli L'ir.i1)l-l-l-i'/ --_--l)rekt,rr -..1,tr-lllL ,ll-li
Ka.ln - }8rrltlt l-ll-15
-lf{i-lrlrrl-l.l-ll
1.ai] J\faki!)ritl'lai.i--l i'lr-j(ll-l-l-16
l)rulegnrerLrrrlalr/eirll 'lSr-lrlLll-li-\,il
()tsttlzl:,:lll t/a'rttttittu rc--lSLllr-:l)l'llr
(urir,rLfr -...lti-lrr,rl-1..-

'latnrlrrtettial'Llbir':zlic-

-ilr-'ll

'/.airptLlr''ttlte--11(i:l):!01-L:-

i

r-'h-rii
:

iltrzlL';zctriatstalrstri'a--lii'-:ll-i(tl-il-18
Ltll'rrrra[k-']8{11)l0l-l'r-'li
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Pytanie nr 8 zadanie nr 3 Poz.11,12
Czy )Zamawialacy wyrazr zgociq na zaoferowanle w paktecie 3 pozycja

iNa { Ca Mg

11

zozolawa @zo2:c,la wa.wroc.pl

---

'12 piynu wieloelektrolito\ /eg0 zawleralacego

Clt oraz octan I cytrynian?

Odpowied2: Tak zamawta1qcy dopuszcza ale nle wymaga'
Pytanie nr 9 zadanira 3 poz. 3,4,7-17

Czy

Zamawra;qcy

zgodzi siE

na

z

wydz telente

zadania 3

PozYcit

347-17

co pozwoli na przystapienie do nowo utworzonego zadanta \ /,gksze1 ilo:;ci Oferentow a co za tYm idzte uz'yskanre nlz!;zei
cenowo ofertyr
Odpowied2 Nie zamawrajqc'y podtrzymuje zapisv SIWZ.
Pytanie nr 10 zadarrie nr 20 poz. 1,2

Czy

Zamawtalqcy zgodzt srq

na

wydzielenie z

pozycji

zadania 20

co pr:zwolr na przystqprenie do nowo utworzonego zadania v,riqkszej tlo:sci Oferentdw a r:o za tym idz e
cenowo ofertyr

1,2'
nlzrszel
uzysKanle

Odpowied2 Nie zamawiajqcy oodtrzymu1e zaprsy SIWZ
Pytanie nr 11 zadanie nr 20 poz. 3
''l
7ama,,,,-i-^,r
^-', LAt
vvy
zgodq na zaoferowanie w zadaniu 20 pozycla 3 worka dwukomorowego Arninomix No'uum
\JLy
llovvloJaUy \^'\,(azL
1

O0Oml - zawrera1Ec,:go amtnr:kwasy (50,0/l) weglowodany (ll00g/l)?

Odpowied2: Tal. zetmawta.lEcy dopuszcza
Pytanie nr 12 zadanie nr 20 poz. 4
i-,,
Trmrrrr;aianrr
r'r,;s7r
zgcdg na zaoferowanie w zadaniu 2Q pozyc;1a 4 worka dwukomor"Owego Aminomix 1
v! y
I rdvvrdjoLy
wLy Ldt
2O00rnl - zawterajacego aminckwasy (50 0/l) wqglowodany (:2009/l)?

Novuti^t

Odpowied2: Tak, zilmawtalEoy dopuszcza
Pytanie nr 13 zadanie nr 20 Poz. 5
Czy Zamawta1Ecy w zadaniu 20 w pozycjr 5 wyrazr zgodg na zaoferow'ante worka 3 komorowego Kabitrern Peripheretl do
zywienia pozajeiitorvego do podawania obwodowo lub centralnte zawieralqcego arninokwasy 34.09 glukozg 9r'09.
emulsjg tluszczowq 51 0g azol5.4g i energre nieoialkowq 900 kcal obletosc 1440m1?
Odpowied2: Zgodnie z SIW,Z
Pytanie nr 14zadanie nr 20 poz. 6
Czy Zamawlajacy \^/ zadanru 20 w pozycl 6 wyrazi zgode na zaoferowanie worka 3 kr:morowego K;rbive;n Pertpheral do
zywrenta pozalelirorruego do podawania obwodowo lub centralnie zawierajqcego arrrlnokwasy 45 0g glukozg 130 0g
emr;lslg tluszczowq 68 0g. azor7,2g i energiq niebialkowq 11200 kcalobjetosc 1920m1?
Odpowied2: Zgodnie z SlWTl
Pytanie nr 15 zadanie nr 20 poz.7
Czy Zamawra1Ecy w zadaniu 20 w pozycli 7 wyrazi zgodq na zaoferowanie work:a 3 flomorowego Kabtven do zywtenta
pozalelrtowego,lo podawania centralnte. zawiera1Ecego aminokwasy 51 .09, glukozg 150 0g enrulslg tluszczowq 63 0g
azot B

lg

i energiq rriebiatkowa 1200 kcal oblgtoSc 1540m1?

Odpowied2: Zgodrrre z SlW,l
Pytanie nr 16 zadaLnie nr 20 poz. 8
Czy' ZamawlalE:y \M zadaniu 20 w pozycli B wyrazr zgodg na zaoferowante worka 3 komorowego Kalctven do zywienla
pozayelitowego do podawania centralnie, zawierajqcego anrinokwasy 68 0g glukozq ll00 0g emuls;1q tir:szczowq 80 0g
azot 10 Bg i energier niebialkrlwq 1600 kcal objqtosc 2053m1?
Odpowied2: Zgodnie z SIWZ
2Cl poz. 9
\/vyrazr
zgcdq
na zaoferowanie w zadaniu 20 pozyc:1a 9 produktu l€:llzniczego Addarnel N - zestawu 9
Czy Zamawtajacy
prerrrurastkow sladowych za\/rera1qcy Cynk 100 prmol Miedz 20 pmol Mangan 5 pmol Chrom 0 2 pmc,l Zelazc 20 pmol
Selen 0 4 pmol. Jo,J 1 O pmql. Molrbden 0,2 pnrol, Fluor 50 :molw ampulkach a"10mi pakowanV po 20 s:ztuki
Odpowied2'. Zamawalqcy \ /ymaga zawartoSci 9 pierwrastkow Dopuszcza zmlane fasunku w przeliczenru zgodnie z

Pytanie nr 17 zadenie nr

4aqg!_q_qqlemaly_qzna (od 01-0 5 w
l)rrr:f.trrr - 13 r- I t.:lrl -l.l-L-l
l_ii:.hrck1,trr - ..1f rrl I i1)l-l i-1..1
l'rclcgnrarka rliczclt'lt - -l8,rl .ll) l-l.l-',
1

( cnlrala - - 1x t1l r -rl)l-l

l-(11)

dol,0 5_L-potryyzgt1ry--g!,rs)
- 18 1'lI l(l -ll-l!)
Kadrr -, 11i1rl ).j(ll-l.l-l i
I'lacc_ l8 ,ll r -ii)l-l-t_l(,
()rgirr z.t!i3 | 1Jr1adl:attl. 18 tf
K'icgt'rr,.rs,: -

i

---

-lttl-l-l-li

--1E I i ' .l i l-16- iii
:tri-;' i'- --18 {ll i -l(ll-l -j-:lf
lntirrrna il, - -18 rl l)-l0l-l-l-lii

/arlrc,rr i:pia I'trfrlicznc

-

.)

1
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Pytanie nr 18 zadanrc nr 27
hn^nn rn | 4at ^-,,rr.ia uu
rrn
-, ,.r.. ,^^-^;^-,
produktu
leczntczegtl HHUl-ul-uL l:/0 errrursJd
Czy )z_amawta1Ec) w/razr zgodq na zaoferowanie w zadantu 27
produktu
ktory posiiada w charal'iterystyce
wstrz,ykiwan i infuzlr 0 2gl20m1 w ampulkach zawreralqcego enrulsjg MC-I/LCT
ziastosowanie emulsjr tiuszczor'vej
ponadto
2ycia
t
ozieti'oo
u
stosowania
leczniczego zaprs o mozliwo$cr
".ti"r1ica
MCT/LCtzmniejsza uczucie bolu w trakcie podawania par:lertowi?
pakowany w ftolkt
odpowied2 : zarnaw ajqcy dopus zcza poo warunk em, ze produkt.;est
Pytanie nr 19 Zadanrie 40 Po;:. 7,8

Czyl|-amaw|aJEcyWyrazizgodqnawydzteleniezzadania40l:ozycjrTit}.,|
(formalina, aceton ksylen, izopr'cpetrrol" alkohol
Od lat specjaltzu]emy sig w produkcji ikonfekc.lonowaniu chernikiliow
ichcielibl'smy miec mo:zlivriosc
bezwodny i utrwalac:le formalrnowe; dla potrzeb pracowni histopatologicznych
iformralinum surowiec ilfi%
przecjstawienia konkJrencyjnel/korzystnejoferty dla Panstwa na formllinum 10%
bdpowied2: Nie, zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 20 Zapytania do z:adania 16 poz' 34
pacJentow
.,.Cz5r ZamawralEcy - majEc nar wzgiqdzre bezpreczenstwo

-

wynlaga' aby oferowany produl(t ('ziawlerajEcy

posiaOat rejestracjq jako produkt leczniczv (k:k)?"
w postact slarczanu.
OO powieOZ i Zamart, talEcy wy maga prod u ktu lecz n iczego

intiUiotyx;

Pytanie nr 21 Zapytania do zadania 16 poz' 34
,an,rr.rir
^,.^-^^,^ ,.,
- wskazania
leczentu ii zapr:btegantu
w r^^-^^i,,
,Czy Zamawra1Ecy \^/yrnaga. erby oferowany produkt posiadal zarejestrowane
zakazen koSci oraz tkanek mrqkktch?'
szprtala gqbka kolagenowa z gentarnycynq jest stosowana wylqcznre

lzggadqoe w

priaktyce oddzralow chrrurgicznych

w w/w wskazaniach

rnre wskazantach w ktorych malq z:cstac uzyte'
Jezerli ogolnte dcstQpne sa prcdukt5r lecznrcze posradajqc;e relestraclq
lub wyrobv medyczne, ktore nte posiaOajq reJestracir w dan\/m

niedopuszczalna les;t zamianza na Inne pr-odukty lecznrcze
vi rozumientu L'stelwy o zawcoacn
wskrazaniu Dzralanie tego rodzaju nalezy rdeniyfikowac z eksperymentem,lecznrczym
r Nr277 poz'1634
lekarzai lekarzadentysiy zE12'1996roku, ze'zfitanamiwDz Ustawz 2011
Odpowied2'. Ta< zamawia1acy wymaga

Pytanie nr 22 zadanie nr 28 Poz- 52
8 P o2.52 (Nebivr; lolunr )
C:zy zamawiajqcy wyrazr zgorle na wylqczenie zTladanta nr 28 Lekt
ZADANIA?
I zezwolr na utworiente z w/w pozycji odrebnego
uzyskante przez Szpital korzystniejszeJ po(l
Umczltwt to przystatprenie do przetargu wigkszel rloSci wykonawcow oraz
wzgledem cenowYt^t ofertY
Odpowied2: Nte zamawrajacy podtrzymu1e zapisy SIWZ

Pytanie nr 23 zadanie nr 36 Poz' 1,2,3
1 2 t 3. (Dexarnethasonum) rlo lrldzielnego
O wydzreten e zzadananr 3d - Glrkokortykosterordy lekow z pozycli rtr
leKt
Zaclanra co umozliwi zlozente konKurencyjnel oferty na wyzet wymienir:ne
Odpowied2: Nte, zamawralacy podtrzymu1e zapisy SIWZ

Pytanienr24/-34-3rjrln:,4{rpz=Z-i4,

preparatu leczniczego. ktorego produkcla;lostat
Z uwagr na podanre w opsie przedmrotu zamowienia v/ poz 22 sxladu
skiirdu procento\^/ego zwracarny siq z
zailonczona lktory nre ma,ladnego oopowiednrka pod wzgiedem wymienronego
dletetycznym
rrnrzpim2 nrosba 6 mozliwoSc zaoferowanra w obu wyzel ivymienionych pozycjach z:amiennika b9dEcego
pod
wzgleoem
przebadarrv
pir".nu"zen,a med'yczneso zriwieraj_qcv.m ^nailepiej
,ffi;]"fr :;.y;:;.y;;;&;;;o
LGG
(inac;ze.
53103
ATCC
GG
'Jztillante
klirricznym szc;zep bakterii probiotycznych Lactobacillui; rhamnosus
wysoka aktyvrrnos: stqzeniu t3 mld
potwrerdzono w krlKuset opublikowanych badarriach klinicznych) w zapewniajEcym
po przelrczeriu kapsuiek na odpowredntq ilosc
cFU/kapsulkq korfeKcjonowanego w opakowanrach x 30 kapsulek w postaci w/rrv prr:paratu'
potenclalne korzyscr plynqce z dopruszczenia ofert'l
oprakowan ponrzel przedsterwiamy'pizebadany

1

2
3
-

pod wzglgdr:m klinicznym - literatura nredyczna potwl'erdza sKlltecznosc
szczep barKterii na1eple1
inoworcrlkow
dzralanra ibezpreczenstwo stosowania LGG u osob doroslych. dztect
potwierdzona w baclanrach skutecznoSc dzralania przy zastosowanym stezeniu 6 mld CFU
Brakrrnycnszczepowbakterrr ktoremogiybypotencjalniewchodzicwrnteral<cjeantagonistycznezeskladntktem
qiown\m preparatu i oslabrac badz niwe-lowac Iego-qzEi9!f9'-irli-i-.lf--lt
K\lcstr)\\r)5i--.18rll)-l(r -l-i-19

l)\rakl()l --ifi 1-lr-tt)l-l.i-lI

,/-,adrrcktr'ta- -li{trll-iiil-r.l-lI

l'relegnrark.rrec./elt)a- -.+s{1lr-l(il
(crllr.rll-.lf{r-lrlt)l-l.i-1)ir

l-i-9

I

|'atlr' -'-lrrlll'](ll-ll--li
l'iae.l - }tt11)-l0l-i'l-11'
(ircallllii!ji1 rlttrt.art'rtttt':-'l8i'lr-lr)i-i'l-

i

/:ttltouiclltal'Lthlicznc--l3
iL i-i r-i
'z.liollall''ctltc- '15irli
Ii\lzrlci\illiilt\latr:Irla- -ili llritti-r':'ll
Itlfirrn.r li\l'-*lEi-l;ii')i-ir'ili

l
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Preparat przeznaczony do stosowania raz na dobQ
Brak koniecznoSci przechowywania preparatu w lo'doutce
wir:kowych
Mozlrwosc; stosowania u pacjentow bez ograntczen
|eczniczego W pozyclt 2'.2 zamaw taj qcY do P u szcza
produktu
wymaga
Zamawialqcy
21i2,2
pozyclr
odpowied2: Dla
20 kaps lub 60 kaps w Przelrc:zerriu zgodnie z
produkt zawrera1acy ., .kl"dr," Lactobacillus'Feirnenlum kaps fasunek
gorq)
zasacla matematycznq (od O 1'0 5 w doi, 0 5 ipowvzelw

Pytanie nr 25 Zadaniu nr 44 poz' 42 i 43.:
srorlkiern spozywczym
zamiennikra bqdqcego dieletycznym
-saccharomr,ces
Zwracamy siq z uprzejma proribq o mozlrwosc zaoferowania
bourardii ('250
samq dawkg diozdzat<orv
speclarnego pzeznaczenia medycznego, zawieralEcym tat<q
, r konfekcjc'nowanym w opakrrwanrach x 20
mg) majqcym rownowazne wskazanra do stosowbiii * okreslonyln-*''"t
opakowan
t<a"psute( - po przeltczeniu kapsulek na odpowtedrriq iloSc

Odpowied2: Zamawtalqcy wymaga produktu leczniczego

Pytanie nr 26 DotYczY zadania nr 49
w postac;i mieszaniny g€zowej 50 % tlen i 50% podtlenek
czy zamawiajqcv wvmaga, alry mozliwe bylo podawanieleku
w
pn6pf6l6rgii kruvr w oparctu o odpowiednie zapisy ;zamieszczon(3
azotu do 6 godzrn lrez ionie,iznoscr kontrolowaria
dolqc:lyc do oferty?
charakterystyce Produktu Lec;zniczego ktora wyl'lonawca winien
wymaga
Odpowied2: Tak, zetmawla1qcy
Pytanie nr 27 Dotyczy zadartia nr 49 .
-^
Czy Zamaw,alaay *yrrla aby zawor dozulqcy

kt^rtr
7.to.ln z zasadamiJegc) pr awrotowego
ktore zgodnre
nte
pro<lucenta. xt'5rqWykonawca winten dolaczyc C': oferty
uzytkowanra ikonseMacjizar,vartymiw instrikcliobsiugi
poternc'alne
zagrozenie
stwai'za1qc
na czqsci'
wymagaio Ingerenc,,lw strukturq urzqdzenia polegajqcii na 1ego.r'oz+ozeniu
z tym t<osztow naprawy lak rcwntez koniecznos(lr wyKonanril
obnrzenra '1ego wyd€UnoSci us;zkod zenia

!-. ^^r^,.,anir
mteszaniny
podawania miaezaninri
do

orait*,E;;Vif^,

dodatkowychczvnn.lsctprzezpersoneImedyczn},.Powyzszr:winnczo:;tacpotwierdzorteszczegolowalnsjtrukcjaObS.|Ug
proc, Ltce nta

Odpowied2: Jak

zamawra1ECY' wymaEa

Pytanie nr 28 DotYczY zadania nr 49
w polaczentu z jednorazowym zavlorern wydec;ho'wy z
czY Zamawralacy wymaga aby zaoferowany z:awor dozulqcy
gazow uniemozriwiajqcy p.wrot wydychaneigo powietrzia do
ustnrkiem gwarantowa{ szcz:elnosc systemu podawania
bakteryjnych t wirusowych zavrorr: dozulqcego' na
zaworu dozulqcego, elrminr.rjac potencjalne zagrozenie-zakazen
obslugi producerta lr'lb oswiadc::ente
potrvierdzenre czego Wykonawca winien dolaczyc do oferty szczegoiowq instrut<c.|q
prori ucenta?

Odpowied2: Tak zamawla1alcy wymaga
Pytanie nr 29 Dotyczy zadania nr 49

CZ'(Zamawralqcywymagaabyzaoferowanyzawordozu.lqcyorazpc,zostaleczqsct
producenta?
ustniki Jednorazowe rutio,l' wydechowe poirto<ttiiy od jed nego
wymaga
nte
ale
Odpowied2 Zamewialqcy dopuszcza.

skladowe systermu

1:ypu

maskl filtr)'

Pytanie nr 30 Dotr/czy zadania nr 49
zawory wy(lechowe' maskt lillry) byl
czY zamawtajiicy wymaga aby zaoferowane czqscilednorazowe il ustnikt
co na F)otwlerdzenie czergowykorlawca
azolu.
przeznaczone<io prooawjnia mieszanrny gazowe] soiso tter rpodtlenek
cicr oferty oS'wtadczenie producenta?
clopuszcza ale nie wvmaga
Zamawrajqcy
Odpowied2:

wrnren dolqczyc

Pytanie nr

31

termtnr.t
r/r.-,\^/a ui
ust 7 pros;my o zmlanq na brznienie w przyparlku nredotrzymarra
wE
do SIWZ - UMOWA
$ I1 rrqr
()ostawcy
Kosztow
o
innego
interwencyinego u
realrzacjr zamowrenra zantawtallcv moze dokonac zakupu
'cz0r.Q
prz,z 2amiwiaiqcego nie sq wy2szt> od irednich cen
zaplacorte
ceny
2e
pod
warunkiem,
obcrqzyc Wykcrnawce
dostawy
jednax Wykonawcy i ptacenla Kary umownej z tytutu nle c()trzymania termtnu
rynkowych. Nre zwatnri lo
Ciopowieoz: Nie, zamawralqcy podtrzymu1e zaprsy SIV/Z

W

zal5

Pytanie nr

Wzai5

32

rr/rn\A,la r' E 4 rrst
ust
do SI'/VZ - UMOV\IAw$

l)rrcktor - -

18

(-l .11.)l-l-l-l-l
i'l1.ll)l-li-i1

/-:a tlrrckt,.rrtr - -.tlt

I)rclegnrirrkanac-/cina-'lliLlll.li)l'l-r'-9

((ntrrl:r-

-18 1-1

11)l'li-{r(r

1
l

daty
prostmy ozmlanQ na crrzrTrienie: 1.. )w terrninie 30 dni. lir:zqc od

399l9wy'
?)bLtllL fakturv nie moze bvc v{92:99n!9i92934@A
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Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Olawie
ul.K.K.Elaczynskiego I
55-/UU Ulawa
REGON: 000306816

912-16-50-658

IsO 9001:200f3

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax,: +48 (71) 301-i3-12
Odpowied2: Nie, zarnawrajqcy' podtrzymuje zaptsy SIWZ

www.zoz<llawa.wroc. pl

zozolawal0zozolawa.wroc,

P,l

Pytanie nr 33
do SIWZ1 - UMOWAw$ 11 prosimy ozmianq ner brzmrenie. spory mogEc(l wynikacwzwietzku zrealzaclq
porctzumienia strort w
un.1ov/v, strony zoborviazulq srQ rozwrEzywac polubownie na drodze negocjacji. w razie braku
wla:Sci'wy dla miei:;ca
Sqd
bqdzie
rozstrzygat
pismie,
spory
na
terminie 14 od aaty igloizenia kwestii spornej

Wzal5

siedziby Powoda.
Odpowied2: Nie, zarnawrajqcy podtrzymuje zapisl' SIWZ.
Pytanie nr 34

wzal Nr5bdoslwZ -ulvlowADZIERZAW'/ws4us;t 1

pros;imyozmianerrabrzmienie Dztetzawcabqcizle

czynszLt dzierZawnr:go na podstawie wystar,n'ionej przez wyclzierzawialqc':go
dokonywat optat mtesiQcznych
prawidlowel faktury \/AT w terminie 30 dni od nrornentu lel wy,stawienia.
Odpowied2: Nie zamawiajqc'y podtrzymuje zapisv SIWZ

z tytulu

Pytanie nr 35

wzal Nr5bdoStwZ -ut/owADZIERZAWYw$9 prosimyozmianqnabrzrnienie SporymogEcewyntkacw
zw13Ku z teaitzac)et umowy. strony zobowiqzulzl sig rozwiqzywad polubownie na drodze negoclacji W razie braku
porozumienia stron w terminie 14 od aaty zgiosienia kwestii spornej na pismie, spory rozstirzyrgal bqdzie
wlaSciwy dla miejsca siedziby Powoda
Odpowied2: Nie zamawrajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ

'Sqd

Pytanie nr 36
Korzystalac z przyslrgulqcych nam jako uczestnrkom ww pcstqpowania uprawnien wy nrkajqcych z art 3'8 ust 1 ustawy
zOn\aZti stycznia 2004 r prawo zamowien publicznych /tekst jednc)iity Dz U 22007 r Nr 223 poz 165i5 ze zmianantti
zwanej w dalszej c;:esci pisnna ustawq PZP. zwracamy stQ do Panst,,va.lako Zamav/lajEcego wprr311r;6j2g6ie zmtan w
SIWZ

Umowa nr .../ 16

s1

faksem,
3 Towar, o ktorym mowa'w ust 1 dostarczany cqdzie suk:esywnie rra podstawie skiadanych droga pi'semnq, potr;zeby
rzeC::y'wiSte
+^r^r^6i^,^i^
a
m-il
btezqCe
zabezpreczalEcycfl
rlosCraCh
i
g'rrrcl
w
asortymertaCh
zamowien,
tc|tutL|l iluzt ilE

Zantawialacego Otrzymanie zamowrenia winno bvc kazdorazowo potwierdzone przez \tVykonawcQ
7 Vl przrypadku nrerdotrzyrnarnia terminur realrzac;.ii zam6wie,nia Zamawralqcy moze d<>konac zakupt"t Interwencylne{lo u
innonn doc.i:wcri A tozntca kosztow obcrazyc Wykonawcq prod warunkiem ze ceny zaplacone przez Z:lrrtawiajqcego nie
horl;r wvTszp
orj srednich cen rynkowych Nie zwalnia to jednak W'ykonawcy z plztcenia kary umownel z tytulu nle
Yr
vvvLl
dotrzyman a termtnu dostawy

s4
.1 Nalezno5c za dostarczony towar ZamawiajEcy bgdzie regulowal przelewem na konto Wykonarnrcry podanynr
fai<t.rrze w terminie 30 dni liczac od datv doreczenia prawidlowo wy'sta'rvlonel wystawienia faktury VAT

na

Sr8

V/ykonawca zapiacr Zamawtalqcemu karq umcrwna w wys;okoSci 1096 wa(osci netto ntezreaiizowanei c;zQsci unlov/y za
odstaorenre orzezZamawia.yarcego od ninielsze1 umowy z.prz.',/czyn lezaeych po stroni€ z wylqczne.l winy !"Vykonawcy

3

s 11
Spcrry mogqce wynikac w ;lwrqzku z realizaclq umowy, strony zobcwrqzujq sie_ rozwtqzywac polubrcwnie na drodze
negocjacli- W raz1ie braku porozumienia stron, spory rozstrzygial bedzie Sqd w{asciwy dla flielsca sieJztby
Zarnawralgcego wlaSciwy sad powszechny

Umowa D2ier2awy..,......../16

ii3

.Z

/\-',^^-;r:iar+a,r,n'uwzglgdntony
zostal w wynagrodzenru wykc,nawcy wskazany w umowie nr i16 dot Przetargu z
\tL\l l5Z UZlElLd\\tttY
cinr;r na uostaw,e lekowi' -r'-Y'sprzqtu medycznegc, znak sprawy. ZOZIDZPIPNI1Bl'16 czynsz zawarty w cenle produktu
$4
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55-200 Otawa
REGoN: 0003061316 NIP: 912-16-50-658

i:S() 9001:20013

fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa,wroc.pl zozolawa(@zozolawa',wroc'prl
z tytulu czynszu dzierzawnego na podstawie wyslawionel pr;:ez

tel.: +48 (71) 301-13-11
Dzierlawca bedzi,3 dOkorrywal optat mresiqcznvch
Wydzrerzawlajqcego prawrdtowej faktury VAI w termrnie 30 drri

1

wystawtenta

3 W przypadku przerkroczenta

od momentu jej do[eczenta pr;lez

Dzerzavrcq

terrninu platnosct, Dzierzaweir zastfzegit sobie prawo regoejowanta r)dro0zen|a €rmmu

p.,latnosci i wysokosci naliczonyeh odsetel<

s5

2 Dzterzawca odpouriada wobec Wydzterzawla1qcego za

utratq r uszkodzenie przedmrotu c)zierZawy w'yRtkle zJego wlrly

Niewynrkle z winy Wydzterzawlaiqcego

s?

c;zqSci umowy za
3 W\/konawca zaplaci Zamawiaiqcemu karq urnownE w wysc'Koscl 10% wartoSci netto niezrealizowanej
W'lkonawcy
wirry
wylqcznel
po
z
stronte
odstzlpienie przez Zamawialqc;ego od ninielszei untowy z przyazyn lezqcyeh

se

polubownie na drodze
Spory mogace w,/nlKac w zwi;tzku z realtzaclq um(lwy Strony zobow qzulq sig rozwiqzyvrac:
Dzierzawey
sredzlby
mieltea
dla
wlaSowy
sqd
bqlzie
rozstriygal
porqzumienia
spoiy
n"go.lac1i W razie braku
powszechnY
wlaSr:iwy sqd
Odpowied2: Nie zamawiajqcy podtrzymu1e zapisv SIWZ

Pytanie nr 37

prolektu przysziel umowy w
Czy w celu miarkorruania llar umownych Zamawralqcy dol;,:na modyfikacli postanovrreli
zakresie zapisor,n'$ t)

1

ust

'1

Wykonalvca zaplac Zamawialacemu karq umownE
wysoKoscr 0 2% wartoSci netto zarnowionego towaru za ntedostarczente towaru
wiecei ni2 10% wartosci netto zamowionego i niedostarczonego w terminir3 tElualu.

-w

- w wysckoscr 0 296'wartosct netto za nie,terminowe wvkonanie zobowiqzan z

opoznientarj

nre wl

ii

1oo/"

warto6ci ne'tto nietermi

w terminie, iednak nie

tytulu reklamacji za kazda godzlnq
nta.

Odpowied2: Nie z:lmawra.lqcy podtrzymuie zaprsy SIWZ:
Pytanie nr 38
pior;rmy o podanie w.1akr sp<tsob prawidlowo przeliczyc tloS: opakowan handlowych w przypadku wystqpowanra na
nr;l zamteszczorra w SIWZ alak:ze
rynk,u opaKowan posradalqcych rnnq iloSc sztuX itaOteiek anrpuiek, kilogramow itp )
wlaSciwoSciterapeutyczne
ajq:ych
lest korzyst'lreJsza pad
w przypaoKu, goy wycena innych opakowan lekorru speln
rlcsr: opaxowafr przr3liczvc dr3
wzglgdem ekonr:mr:znym (.c::y podac petne rk:sci opakowan zaokraglorre w gore czy
dwoch mielsc po Przecrnku)?
0,5 i porruyzel w gorq)
Odpowied2: Opakowania nalezy przeliczyc zgodnie zzasa<lqmatematycznq (od 0,1-0'5 w dol,

Pytanie nr 39

czy zamawta)qcy vtyraza zg3l9 na zmianq pcstaciform doustnych t1 wyceng

rabletkr p|wtet<ane kapsuikr (rv tym tv'larcle i elastyc;zne) lub drazetk'?
zamrast tabletek pcwlekanych -tabletki, rapsulkr iw tym twarde i elastyczne) 1ub drazer:kt1)
zamtasl kapsulek (w tym twardych i elastvcznych)-tabletkr powlekane, tabletki Iub drazetki?
Zarniast drazetek - kapsulkr tabletkr lub tabletk,i powlekane'?
Zarnrast (tabietek tabletek powlekanych lub kapsulek -trn,ardych, elastycznych) - o 6rov'rolnym uwalnianru -(tabletkr
tabletki powl iub Kapsutkt twarde elastyczne) - cr zmodyfikowanym uwalnianiu?
Ce le m zaof e rowa n a korzy'stn iej szej oferty cenowej
produktow
Odpowied2: prosrmy o podanre kohkretnych preparator,v gdyz w c;hwili obecnel Zamawrajqcy nie wte. laklch
zanr ast tableteil

-

t

mala te zmiany dotyczyc

Pytanie nr 40

fiolet': i odw'rotnre?
Cz'y Zamawtalqcy vtyraZa zgtodq na zamlanQ postacl torm iniekcylrrych ampulek zamiilst
cenowe1
oferty
Celem zaoferowania korzystnielszej
prociuktow
Odpowied2: Prostmy o podanre konkretnych preparato\rv, grlyz w chwili obecnej Zamar'wiajqcy nle wte. laktch
na1q te zrn'any do:yczyc
I)\rcf,1.)r
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Pytanie nr
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41

pr,zerwa w
Czy Z.amawra1qcy wyraza zgodg na umieszczenie adnotacji pod Pakietern dla pozycjt, kt<lrych wystQpu.e
?
produkc.lr lub okresow'y brak dc,stQpnoSci w sprzedazy
jakich produk'tow
bOpowieO2: prosimy o podanie konkretnycl-r preparatow gdyz w chwili obecnej Zamawiajqcy nie wie
maJE te zmiany dotyczyc

Pytanie nr 42 dotyczy zadania nr 52 poz'1

- FonraLrs)
Cly zamawralq.y *y'r,rga aby w Pakiecre 52 poz 1 byl preparat Makro,Sol 74 gx 48 sar;zetek (PEG 4 lrtfy
(ESC'E
Pokarniowego
F)rzewodu
,goOny z S;WZ ktoiylest rekomendowuny pr..", Europejskre Towarzystwo Endoskopii
F:rrzesiewowvch
Badan
[)rogramie
w
w-rutynowym przygolowaniu d,c kolonoskopii oraz Jest preparatem wykorzystywanyrn
Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywanra iaka jelita g'lbego (http i/pbp.org pl/kolorroskopia/pr:rygotowanie)
ktorego oferta cenowa lest korzystna dla zamawiajqcego?
Odpowied2: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 43 Dotyczy zadania nr 52 poz.2
Cly::amawra1Ecy wymaga aby w pakiecie 52 poz

2 byl prreparat Makrogol

(74 g x 48 sasz:etek PEG 4 lilrv - Fortrans) o

skladzre chemicznym zgodnynr z SIVIZ?
podac 4 saszetkr DcPuszcza
Odpowied2: Zamawtayqcy wymaga aby dawkra'wynostla 74 g Makrogol i do kuracli nalezv
fasunek w przeliczeriu po 4 s;:tuki, pozostaie warunkizgodnit: z Sl\i\rZ

Pytanie nr A4dotyc::y zadania nr 48 poz' 1,2,3
Czy Zamawra.lqcy wyraza zgo,lQ na wycenQ w pakiecie 48 pozycle 1.2. 3 preparatu Neirbud zawiesinil do nebulizaclt
ampulki. dawki zgodne z siwz'?
Odpowied2: Zgcdnie z SIWZ

Pytanie nr 45 Dotyczy zadanie nr 28 poz' 27
Czy Zamawralqc'/ w paktecie ,28 pozyc1a27 dopus;zcza w'yce'9 prepraratu Tevagrastrn 4Bmin 1 i0 Bml?
Odpowiedz: W pozvcli 26 2l Zamawiaia.cy w'/maga Ftlgrasttmum
Pytanie nr 46 Dotyr:zy zadanie nr 31 poz. 59
C'zy Zamawra1Ecy w pik,ec,e 31 pozycla 59 dopuszcza wycenQ prepraratu w opakowaniu a 4009
Odpowied2: Zgodnie z SIWZ

?

Pytanie nr 47 Dotyr:zy zadanie nr 1 poz' 227

CzyZamawialacywpat ieceIpozycja227dopu:;zczawycenqPotazeiitanszy,dawka6'10m9 315mgK+'2
Odpowied2: Zamawralqcy wymaga produktu eczniczego Dawka rpostac zgodnie z SlWll
Pytanie nr 48 Dotyczy zadanie nr 'l poz.211
C-zy ZamawlajEcy w pik'ec'" 1 pozycla2ll wyrazi zgodg na zaofer,owanie preoaratu intmunoglobuliny antyHBs do
podazy domiqsniowel w dawc;e f eOl ri lt ml w pos;tacr liof ilizertu I rozpuszezalnika do sprlrzqdzenta roz:tworu?
Odpowied2: Zgodnie z SlW21

Uwaga w przypadku gdy iZamawiajqcy dopu6cil zmiang wielko6ci opakowania ilo5ci naleiiy przeliczenia do
peln6go opakowania zgodrrie zzasadE matematycznq (od 0.1-0,5 w d61,0,5 i pow'12ejw gorq).
warunkow
Zamawrala.cy tniormule ze prytania oraz odpowir:dzi na nie stajq stq integralnq czqsciq specyfikacli istotnych
przy
ofert
skiadaniu
zarnowrenia i bQda wiqzqce
DYREKTOR
Zespolu Oprekr Zdrr:wotnel w Oiawie
lek med Andrzei D'ronseik.o
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