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62-300 Września, ul. Słowackiego 2

Września, dn. 08.04.2021 r.

SA-381-1/21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,rZakup i dostawę leków"

Lp. Pytanie Odpowiedź

1 Czy w Pakiecie 6 LEKI I poz. 20 Zamawiający dopuści
zaoferowanie prodŃtu ProbioDt , zawierającego żywe,
liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej
przebadanego pod względem klinicznym szczepu
Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus
helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps, identycznym
jak w produkcie opisanym w SIWZ? Zawartośó żywych
kultur bakterii probiotycznych w oferowanym produkcie
została potwierdzona w nieza|ężnym badaniu wykonanym w
NIL, Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 60
kapsułek (prosimy o możliwość prze|iczenia na odpowiednią
liczbę opakowań i zaokąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Zamawiający nie dopuszcza,
poniewaź oferowany prodŃt nie
jest lekiem

2 Czy w Pakiecie 6 LEKI I poz. 20 Zamawiający dopuści
zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe,
liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej
przebadanego pod względem klinicznym szczepu
Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53 103 w stężeniu 6 mld
CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20
lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na
odpowiednią liczbę opakowań i zaokąglenia uzyskanego
wyniku w górę).

Zamawlający nie dopuszcza,
ponieważ olerowany produkt nie
jest lekiem

3 pytania dot. zapisów umowy:
Do §3 ust.2 Projektu umowy, Czy ze względu na stan
epidemii i wzmożone środki ostrożności Zamawiający wyrazi
zgodę na wydfuźenie czasu dostaw zwykłych do 48 godz.
oraz dostaw ,,na cito" do 12 godzin?

zamawli ający nie dopuszcza

4 pltania dot. zapisów umowy:

Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną
aktualizuj ą się przesłanki ,,niewypłacalności" oraz

,,zagrożenia niewypłacalnością" w rozumieniu ań. 6 ustawy z
dn. 1.01.201ór. - Prawo restrukturyzacyine (Dz.U.2015.978 z
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póżn. zm.) ońz ań, 10 ustawy z dn.28.0ż.2003r. - Prawo
upadłościowe (Dz.U.60.535 zpóżn, zm.)2 Czy według
wiedzy Zarnawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w
okesie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na
skutek niniej szego postępowania?

5 pytania dot. zapisów umolry:

Czy Zamawialący wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej
strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego
wykonania umowy przetargowej, wjednej z następujących
postaci:
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie ar1.

777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
Celem wyjaśnienia powyźszego zaplĄania zv"racamy uwagę
na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym
ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub
upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na
niemożliwości odzyskania (w całości lub w części)
należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej
odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w
toku trwania umowy przetargowej Zamawialący zamierza
korzystaó z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn.

1.01.2016r. - Prawo restrukturyzacyj ne (Dz.U.2015.978 z
późn. zm.) i ustawie z dn.28.02.2003r. - Prawo
upadłościowe (Dz.U.60.535 z póżn. zm.).

Zanawiający nie wyaża zgody
na ustanowienie zabezpieczenia
na podslawie an. 777 § l pkt 5
KPC,
Zamawiający reguluje swoj e
zobowiązania w terminach
określonym w zawańych
umowach, zgodnie z
zarządzenlem nadzorcy
sądowego.

6 Czy ZamawiĄący wymaga, aby produkt Atracurium besilate
50 mg / 5 ml x 5 amp. w Pakiet 6 LEKI I,

poz, 6 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu
Leczniczego, który pozwala na przechowywanie
prodŃtu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzj i w
temperaturze powyźej 25'C?

Zamawiający dopuszcza, ale nie
Wymaga

,7 dotyczy pkt 7 .2 oraz 9.2 ppkt 1

Prosimy Zamawlającego o odstąpienie dla pakietu nr 17 poz,
20 (wapno sodowane) od wymogu posiadania uprawnień na
obrót środkami farmaceutycznymi. Przedmiot zamówienia w
pakiecie t 17 poz.20 jest wyrobem medycznym, do jego
dystrybucji nie jest wymagane posiadania uprawnienia na
obrót środkami farmaceutycznymi.

Zamawiający dopuszcza

8 dotycry pakietu nr 17 poz.20
Czy w rvłiązktl z tym, że na ryku polskim pojawiĘ się wapna
przemysłowe, Zamańający wymaga, aby dostarczane wapno
było wapnem medycznym, dopuszczonym przez farmakopee
Brl.tyj ską i Amerykńską, które w swoim składzie nie
przekracza 3% NaOH, zę z stopniem pylenia

Zamawiający dopuszcza produkt,
w którym zawarlość NaOH jest
poniżej 40ń
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nieptzel<raczającym 0,3%? Wyźsze stężenia NaOH powodują
nadmieme wysychanie wapna co zdecydowanie pogalsza
jego właściwości pochłaniania.

9 doĘczy pakietu nr 11 poz.20
Czy Zarnawiilący wymaga aby zaoferowane wapno /

pochłaniacz CO2 było \łapnem medycznym
zatwierdzonymlzgodnym z wymaganiami przez Farmakopee
Brytyj ska i Amerykanską, oruz wymaga odpowiedniego
pisma potwierdzaj ącego ww. od producenta wapna?

Zamawialący dopuszcza, ale nie
Wymaga

10 dotyczy pakietu nr 17
Maj ąc na uwadze zachowanie zasad zdrowej konkurencji
oraz biorąc pod uwagę, że wapno nie jest lekiem prosimy o

wyłączenie z pakietu 17 pozycję 20,

Zgodnie zSWZ
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