Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę leków. Nr sprawy SZP.2015-6/17

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu
nieograniczonego prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Pakiet 1 poz. 1, 2, 6
Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego zadania. Podział zadania zwiększy
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert

większej liczbie

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Pakiet 10 poz. 28, 29
Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego zadania. Podział zadania zwiększy
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert

większej liczbie

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert
Nr procedury przetargowej: SZP.215 - 6/17
Dotyczy: pakiet 3, poz. 9
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos 60 o
równoważnym działaniu?
Diflos 60 posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103).
Technologia mikroenkaspulacji uznawana jest za przyszłość produkcji
probiotyków. Bakterie dzięki tej technologii efektywniej kolonizują jelito ponieważ
dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na działanie zewnętrznego
otoczenia (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła).
Badania naukowe wykazują, że 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych bakterii
LGG ma taką samą skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów liofilizowanych
bakterii LGG. Mikroenkapsualcja pozwala na zmniejszenie ilości bakterii,
zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu przydatności
do użycia.
Produkt Diflos 60 (opakowanie – 20 kapsułek) zawiera w jednej kapsułce 1,2 mld
mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 6 mld bakterii
liofilizowanych.
Dotyczy: do przetargu nieograniczonego na dostawę leków
(znak sprawy: SZP.215-6/17)
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytania:

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 7 poz 2 leku
Cinacalcet?
2) Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.7. frazę: „wraz z obniżeniem ceny
urzędowej hurtowej brutto z zachowaniem proporcjonalności do ceny w
ofercie” i zastąpi ją frazą: „do wysokości ceny urzędowej”? wprowadzona
przez Zamawiającego zasada może grozić Wykonawcy rażącą stratą.

3) Czy Zamawiający wykreśli par. 2.8. ? Umowa nie określa sposobu
wyliczenia „średniego arytmetycznego rabatu na produkty refundowane
objęte umową” stąd może powstać problem w zastosowaniu tego przepisu.
4) Czy Zamawiający w par. 4.1 wykreśli obowiązek potwierdzania zamówień
przez Wykonawcę? Zakłada się, że dostawy będą realizowane zgodnie z
zamówieniami, stąd
ich potwierdzanie nie służy realizacji żadnych
uprawnień Zamawiającego.
5) Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy w par. 4.2. do godziny 14:00?
6) Czy Zamawiający wykreśli w par. 4.9. frazę: „wraz odciskiem pieczęci
firmowej oraz czytelny podpis osoby odbierającej towar.”? Zapis ten
dotyczy wewnętrznych procedur Zamawiającego, które nie mają wpływu
na zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy.
7) Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w
par. 6.1. z 5% do wartości max. 0,5% oraz usunie minimalną wartość kary
umownej poprzez wykreślenie frazy: „jednak nie mniej niż 200,00 zł od
każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia.”? Taki sposób ustalenia kary
umownej może prowadzić do jej naliczenia w rażąco wygórowanej
wysokości.
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawa leków znak sprawy SZP.215- 6 /17
1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 pozycji nr 2 dopuści Szybki test
immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów
Streptococcus z grupy B w wymazach z pochwy o nazwie Strep B, o czułości
90,9% i swoistości 97,9%?

poniżej przesyłam pytanie do przetargu nr SZP.215- 6 /17 (pakiet nr 3,
pozycja 9) :
Czy Zamawiający dopuści możliwość zakupu preparatu Multilac® oraz Multilac Baby? Jeżeli tak, to
prosimy o podanie ilości potrzebnych Zamawiającemu w przeliczeniu 1 op. a la 10 kap. z
uwzględnieniem dawkowania 1 kapsułka na dobę oraz 1 op. a la 10 saszetek z uwzględnieniem
dawkowania 1 saszetka na dobę W załączeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy:
Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku z
prebiotykiem.
Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywcze – oligofruktozę:
Lactobacillus helveticus
Lactoccocus lactis
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium breve
Lactobacillus rhamnosus
Streptococcus termophilus
Bifidobacterium bifidum
Lactobacillus casei
Lactobacillus plantarum

Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki
terapeutycznej Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność
bakterii na niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii
do jelit.
Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii.
Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych
barwników.
Nie wymaga przechowywania w lodówce
Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały potwierdzone w badaniach
przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego na dostawę leków, nr sprawy: SZP.215-6/17

W nawiązaniu do w/w postępowania, niniejszym zwracamy się z zapytaniem:
1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz nr 2 z pakietu 1 (Fraxiparine 0,3 ml)?

2)

W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie - czy ze względów ekonomicznych w
pakiecie nr 1 poz 2, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 60 opakowań Fraxiparine 0,3 ml x
10 amp.strz., na postać wielodawkową Nadroparine Calcium czyli FRAXIPARINE MULTI inj
9500jm/ml x10f a 5ml (w ilości 4 opakowań) + STRZYKAWKA KD-JECTIII 1ml +igła 25G x100
(w ilości 4 opakowań) + MINI SPIKE V X 1 szt (w ilości 40 szt)

W załączeniu przesyłamy także dodatkowe wyjaśnienia dotyczący powyższych zapytań.

