
„LEKI 2016” znak sprawy: ZP 03/2016

Pismo Zamawiającego w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie Przetargu Nieograniczonego, 

oznaczonego przez Zamawiającego znakiem: ZP 03/2016

Przedmiot  zamówienia  stanowi:  dostawa  na  rzecz  Samodzielnego  Publicznego

Zakładu  opieki  Zdrowotnej  w  Nowym  Mieście  nad  Pilicą  produktów  leczniczych,

produktów farmaceutycznych i płynów infuzyjnych.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie nr 1:
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości

produktów Zamawiający w pakiecie 6  w pozycjach  6, 10, 13, 14, 9, 8, 20, 18, 25, 3, 4, 19, 21  

wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów opakowanych w worki Viaflo, które w przeciwieństwie

do  butelek  zmiejszają  ryzyko  wystąpienia  zakażeń  odcewnikowych  o  ponad  60%,  gdyż  dzięki

swojej  konstrukcji  jako  jedyne  umożliwiają  podawanie  wlewu  kroplowego  w  systemie

zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku

butelek. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości

produktów  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  6  w  pozycji  23  preparatu

PlasmaLyte,  zbilansowanego  podwójnie  buforowanego  płynu  wieloelektrolitowego  o  ph  7,4,

osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5

mmol/l,  Chlorki  98 mmol/l,  Octan 27 mmol/l,  Glukonian  23 mmol/l.  W przypadku udzielenia

pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości

produktów  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w pakiecie  6  w pozycji  24  preparatu

PlasmaLyte,  zbilansowanego  podwójnie  buforowanego  płynu  wieloelektrolitowego  o  ph  7,4,

osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5

mmol/l,  Chlorki  98 mmol/l,  Octan 27 mmol/l,  Glukonian  23 mmol/l.  W przypadku udzielenia

pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 4:

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości

produktów  Zamawiający   wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w pakiecie  6  w pozycji  16  preparatu

Mannitol  15%,  który  ulega  krystalizacji  dopiero  w  temperaturze  poniżej  16  stopni  C.

Przechowywany więc w temperaturze pokojowej nie wymaga podgrzania co zdecydowanie ułatwia

i przyspiesza proces podania leku pacjentowi. Produkt pakowany jest w worek Viaflo co zapobiega

przypadkowemu stłuczeniu i w konsekwencji jest wygodniejszy dla personelu pielęgniarskiego oraz

bezpieczniejszy  dla  pacjentów.  W  przypadku  udzielnia  pozytywnej  odpowiedzi  prosimy  o

wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości

produktów Zamawiający wydzieli z pakietu 6 pozycje 12, 11, 15,  5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:

Zwracam  się  do  Zamawiającego  z  uprzejmą  prośbą  o  dopuszczenie  zaoferowania

równoważnych testów paskowych do glukometrów o następującej charakterystyce: Auto-coding,

zakres  mierzonych  wyników pomiaru  20-600 mg/dl,  szeroki  zakres  hematokrytu  10-70%, testy

paskowe  przeznaczone  do  pomiaru  glikemii  u  osób  dorosłych,  dzieci  i  noworodków,  przycisk

wyrzutu  zużytego  testu  paskowego  umożliwiający  bezkontaktowe  usunięcie  paska,  stabilność

testów  paskowych  6  miesięcy  po  pierwszym  otwarciu  fiolki,  temperatura  działania  testów

paskowych w zakresie 5°C-45°C.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

W związku  z  umieszczeniem w opisie  przedmiotu  zamówienia  nazw własnych  pasków

testowych  do  glukometrów  będących  zastrzeżonymi  znakami  towarowymi  konkretnych

producentów, informujemy że paski danych marek są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tych

samych  marek,  co  jednakże  ograniczyłoby  konkurencję  do  wyrobów  tych  wytwórców  w

poszczególnych  pozycjach,  nadając  im  praktyczną  wyłączność  na  kształtowanie  ceny  oferty.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający postępując zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29 ustawy)

i  mając  na  uwadze  potencjalne  oszczędności  wynikłe  z  dopuszczenia  zaoferowania  produktu

konkurencyjnego,  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  wysokiej  jakości  konkurencyjnych  pasków

testowych (wraz z dostarczeniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez

Zamawiającego).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Za Zamawiającego:

              Dominik Cukiert


