Ostrów Wielkopolski dn., 03.06.2016 r.
Otrzymują:
- wykonawcy
- strona internetowa www.szpital.osw.pl
Znak sprawy FDZP.226.17.2016
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
leków dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.
W związku z otrzymaniem pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w
postępowaniu, Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Limanowskiego 20/22 udziela następujących wyjaśnień:
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:
2. Dostawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego
przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto
niedostarczonej części przedmiotu umowy. Odpowiedź: Zgodnie z siwz.
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy
szczegółowo wskazanych w § 10 niniejszej umowy w wysokości 10 % wartości brutto
niezrealizowanej części przedmiotu umowy wskazanej w § 3 ust. 2. Odpowiedź: Zgodnie z
siwz.
3. Czy zamawiający zgadza się wyłączenie z pakietu 1 pozycji: 11, 12, 17, 24, 36, 38, 39, 41, 42,
64, 65, 66, 68, 70, 89, 90, 91, 95 do osobnego pakietu, co pozwoli przystąpić większej ilości
oferentów do przetargu, a tym samym uzyskanie lepszej ceny? Odpowiedź: Zgodnie z siwz.
4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1, pozycji 33, roztworu 3 %
żelatyny, która może być stosowana w przypadku ciężkiej niewydolności serca oraz ciężkich
zaburzeń krzepnięcia? Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.
5. Dotyczy Pak. 1 poz. 11 i 12. Czy Zamawiający dopuści wycenę zamiennego preparatu
Ceftazidime Kabi w dawkach jak w siwz, odpowiednio 2g i 1g? Odpowiedź: Zamawiający
wyraża zgodę pod warunkiem, że jest to lek równoważny i posiada w karcie charakterstyki
takie same wskazania.
6. Zapytania do pakietu 1 poz. 32
1.„Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany
produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?” Odpowiedź:
Zgodnie z siwz Zamawiający wymaga aby posiadał rejestrację jako produkt leczniczy.
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2.„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i
zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?” Odpowiedź: Tak wymaga.
Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest
stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.
Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają
zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie
posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem
leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami
w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634
Z poważaniem
Dyrektor ZZOZ
Dariusz Bierła
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