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Znak Sprawy: ZP: 3311/28-1/2019
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Do wszystkich zainteresowanych
dotyczy : przetargu nieograniczonego ZP 3311/28/2019 zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych – różnych produktów leczniczych

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania:
Firma I – pytanie z dnia 02/07/2019
Pakiet nr 12 Pozycja 34 Czy Zamawiający zaakceptuje preparat typu Rectanal 150 ml wlewka doodbytnicza ? sodu
diwodorofosforan jednowodny (Natrii dihydrophosphas monohydricus) 14 g; disodu fosforan dwunastowodny (Dinatrii phosphas dodecahydricus) 5 g / 100 ml Opakowania zbiorcze – karton x 20 butelek LZ – w przeliczeniu na opakowania jednostkowe
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wymieniony w pytaniu preparat.
Firma II- pytanie z dnia 03/07/2019
Pak. 1 - Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę poszczególnych form postaci leków:
a) Kapsułek na kapsułki miękkie
- odpowiedź: TAK
b) Kapsułek na kapsułki twarde
- odpowiedź: TAK
c) Kapsułek na tabletki
- odpowiedź: NIE
d) Kapsułek na tabl powl
- odpowiedź: TAK
e) Tabletek na kapsułki
- odpowiedź: TAK
f) Tabletek na tabletki powlekane
- odpowiedź: TAK
g) Tabletek na tabletki drażowane
- odpowiedź: TAK
h) Drażetek na tabletki drażowane
- odpowiedź: TAK
i) Tabletek na tabletki dojelitowe
- odpowiedź: TAK
j) Tabletek zwykłych na tabletki
- odpowiedź: Wykonawca nie sprecyzował dokładnie pytania.
k) Ampułki na fiolki
- odpowiedź: TAK
l) Fiolki na ampułki
- odpowiedź: NIE
Pytanie 2- Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w
SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań
przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
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Odpowiedź: Należy podać pełną ilość opakowań zaokrąglone w górę.
Pytanie 3 - Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowań ze względu na gramaturę, po
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Firma III - pytanie z dnia 03/07/2019
Moviprep Treść W związku z postępowaniem „Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych - różnych
produktów leczniczych. ZP 3311/28/2019” na podstawie art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się
z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 1. Czy w Pakiet nr 12 – poz. 52 (Macrogolum 74g, proszek do sporządzania roztwo, 48 sasz.a 74g) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Moviprep x 4 sasz. (pr.do
sporz.rozt.doust.* 1zest.) i po przeliczeniu i zaokrągleniu zaoferowanie 1080 opakowań? Informujemy, że jeden zestaw czterech saszetek Moviprep zawiera (Pr. Do p.rozt.doust. 1 zestaw: 2 torebki A + 2 torebki B. Saszetka A: Makrogol 100g, Sodu siarczan bezwodny 7,5g, Sodu chlorek 2,691, Potasu chlorek 1,015g. Saszetka B: Kwas ascorbowy
4,7g, Sodu ascorbinian 5,9g.) Skuteczne oczyszczanie jelita uzyskuje się już przy użyciu 2 litrów leku MOVIPREP®
dzięki połączeniu makrogolu 3350 z komponentą askorbinową i elektrolitami. Dodatek askorbinianu powoduje nasilenie efektu przeczyszczającego poprzez zwiększenie objętości stolca o 25% w porównaniu do efektu wywoływanego
przez roztwór niezawierający tego składnika. Badania wykazały, że w porównaniu do 4 litrów innego, badanego roztworu z makrogolem: • MOVIPREP® (2 l) ma zdecydowanie lepiej akceptowaną objętość, dzięki czemu jest łatwiejszy do wypicia dla pacjentów. • MOVIPREP® (2 l) jest oceniany przez pacjentów jako zdecydowanie smaczniejszy(o
smaku cytrynowym). • MOVIPREP® (2 l) posiada zbliżony profil bezpieczeństwa.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę po przeliczeniu do 1080 op. x 4 sasz.
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