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Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP/306/2017

Bolesławiec, dnia 12 września 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
produktów leczniczych. Znak sprawy: 9/leki/17.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 1 pozycji 10?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania nr 1 pozycji 10.
Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 3 poz. 3
Zgodnie z rekomendacjami i najnowszymi Polskimi Wytycznymi Okołooperacyjnymi Leczenia Płynami
opracowanymi w ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej
Terapii, stężenie chloru powyżej 125mmol/l wiąże się ze zwiększeniem ryzyka śmierci pacjentów jak również
ryzykiem wystąpienia dysfunkcji nerek. Czy w związku z powyższym Zamawiający oczekuje w zadaniu 3 pozycja 3
preparatu najbardziej zbliżonego składem jonów Cl do fizjologicznego składu osocza oraz zmniejszającym ryzyko
wystąpienia kwasicy hiperchloremicznej?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający w zadaniu nr 3 pozycja 3 nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu najbardziej
zbliżonego składem jonów Cl do fizjologicznego składu osocza oraz zmniejszającym ryzyko wystąpienia kwasicy
hiperchloremicznej.
Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 3 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 3 pozycja 4, 3% roztworu żelatyny w zbilansowanym
roztworze do infuzji 500 ml w opakowaniu worek z dwoma samouszczelniającymi się portami (opakowanie zbiorcze
20 sztuk), które zgodnie z CHPl posiada takie same dawkowanie i efekt wolemiczny jak żelatyna 4%?
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Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający w zadaniu nr 3 pozycja 4 dopuszcza możliwość zaoferowania 3% roztworu żelatyny w zbilansowanym
roztworze do infuzji 500 ml w opakowaniu worek z dwoma samouszczelniającymi się portami (opakowanie zbiorcze
20 sztuk), które zgodnie z CHPl posiada takie same dawkowanie i efekt wolemiczny jak żelatyna 4%
Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 3 poz. 2, 3, 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 3 pozycji 2,3,4? Powyższe pozwoli na startowanie w
przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową.
Pozostawienie pakietu w formie jaką opisał Zamawiający spowoduje, iż w tej części zamówienia wystartuje tylko
jeden dostawca, świadomy braku jakiejkolwiek konkurencji w niniejszym postępowaniu, złoży ofertę zdecydowanie
mniej korzystną cenowo.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania nr 3 pozycji 2, 3, 4.
Pyt. nr 5. Dotyczy projektu umowy
Dotyczy § 10 ustęp 1 punkt c umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia
wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową
znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżone.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w § 10 ust. 1 pkt. c.
Pyt. nr 6. Dotyczy projektu umowy
Dotyczy § 10 ustęp 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary
umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części
przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżone.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w § 10 ust. 2.
Z poważaniem

