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Polanica- Zdrój, dnia 04.02.2022 r.
L.dz. EZP.3820.18.2022
Znak sprawy ZP/PN/2022/01 – leki
Uczestnicy postępowania
dotyczy : pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą
i rozładunkiem produktów leczniczych, szczepionek i płynów, wyrbów medycznych, preparatów do leczenia
żywieniowego na potrzeby Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój,
informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
oznaczonego ZP/PN/2022/01 – leki, zostały wniesione następujące zapytania:
Pytanie 1
Pakiet 49 poz. 29
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu lubragel w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego
w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów
dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych
jako żel lubrykacyjny.
100 g żelu zawiera:
•
Wodę destylowaną
•
Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
•
2g chlorowodorek lidokainy
•
0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
•
0.060g hydroksybenzoat metylu
•
0.025g hydroksybenzoat propylu
Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (11g)?
Odpowiedź 1: Zgodnie z SWZ
Pytanie 2
Pakiet 49 poz. 30
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu lubragel w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego
w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów
dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych
jako żel lubrykacyjny.
100 g żelu zawiera:
•
Wodę destylowaną
•
Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
•
2g chlorowodorek lidokainy
•
0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
•
0.060g hydroksybenzoat metylu
•
0.025g hydroksybenzoat propylu
Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (6g)?
Odpowiedź 2: Zgodnie z SWZ
Pytanie 3
Pakiet 49 poz. 29-30
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr. 49 poz. 29 i 30 (żel do znieczuleń) do osobnego zadania co umożliwiłoby złożenie
korzystniejszej oferty?
Odpowiedź 3: Zgodnie z SWZ
Pytanie 4
Pakiet 49 poz. 29
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie
przeliczeniem tj. 550 sztuk?
Odpowiedź 4: Zgodnie z SWZ

nr 49 w poz. 29

żelu znieczulającego o poj. 12 ml

z odpowiednim
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Pytanie 5
Pakiet 61 poz 3-4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 61 w poz. 3 i 4 waty hemostatycznej w rozmiarach:
poz. 3- 2,5 x 5 cm
poz. 4 – 5 x 10 cm ?
Odpowiedź 5: Zgodnie z SWZ

Pytanie 6
Pakiet 89
zy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 89 wapna sodowanego o gramaturze 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości
(tj. 54 op) ?
Odpowiedź 6: Tak Zamawiający dopuszcza
Pytanie 7
Pakiet 12 poz 1
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie opisu leku w pakiecie 12 pozycja 1 Acidum zolendronicum: czy Zamawiający na pewno ma
na myśli odczynniki chemiczne w dawce śmiertelnej dla człowieka czyli 1g? Czy nie chodzi tu o dawkę 4 mg/5 ml lub 4mg/100 ml?
Nie ma zarejestrowanego kwasu zoledronowego 1G do iniekcji, są 5 mg i 4 mg.
Odpowiedź 7: Zamawiający oczekuje dawkę 4 mg/5 ml ilość 240 sztuk. Jednocześnie Zamawiający zamieści
sprostowanie do ogłoszenia oraz zmodyfikowany załacznik nr 2 z w/w naniesioną zmianą
Wadium dla pakietu nr 12 wynosi 320 zł
Pytanie 8
Dot. zapisów SWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę?
Odpowiedź 8: Tak Zamawiający dopuszcza
Pytanie 9
Dot. zapisów SWZ
W związku z tym, iż Zamawiający wymaga podania zarówno ceny jednostkowej za sztukę jak i za zaoferowane opakowanie
handlowe, prosimy o dopuszczenie podania ceny jednostkowej netto (za sztukę, miligram, mililitr itd.) do 4 miejsc po przecinku,
podczas gdy cena za opakowanie będzie zgodnie z prawem podana z dokładnością do 2 miejsc.
Odpowiedź 9: Tak Zamawiający dopuszcza
Pytanie 10
Dot. zapisów SWZ
Czy Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany wielkości gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo:
Zamawiający wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g?
Odpowiedź 10: Tak Zamawiający dopuszcza
Pytanie 11
Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej
informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji zakończenia produkcji leku.
Odpowiedź 11: W przypadku zakończenia produkcji Wykonawca nie wycenia, ale dołącza stosowny dokument
potwierdzający zaistnienie takiego faktu.
Pytanie 12
Czy w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej
informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji wstrzymania/braku produkcji leku.
Odpowiedź 12: W przypadku czasowego braku, wstrzymano w obrocie Wykonawca podaje termin wznowienia dostaw
i wycenia oraz dołącza stosowny dokument potwierdzający zaistnienie takiego faktu. W przypadku
zakończenia produkcji Wykonawca nie wycenia, ale dołącza stosowny dokument potwierdzający
zaistnienie takiego faktu.
Pytanie 13
W związku z rozbieżnością opisu przedmiotu zamówienia (dotyczącym nie tylko form leku/synonimie, ale i ilości poszczególnych
postaci),pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu a załącznikiem nr 2 do SWZ, tj. formularzu asortymentowo-cenowym prosimy o
informację, który z opisów jest wiążący?
Odpowiedź 14: Zamawiający zamiecił sprostowanie wiążący jest załącznik nr 2

Pytanie 14
Pakiet 36
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 36, aby produkt leczniczy Mitomycin 20mg posiadał w
karcie charakterystyki produktu leczniczego zapis o stosowaniu dopęcherzowym?
Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza
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Zamawiający zamieści zmodyfikowany załącznik nr 2 asortymentowo-cenowy

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 284. ust.6., ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej
dalej „ustawą”, zamieszczone zostały w dniu 04.02.2022 r. na stronie internetowej Zamawiającego.
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Otrzymują:
− strona internetowa
− a/a dokumentacja przetargów
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