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'Wykonawr:y 
bgd4cy uczestnikami postgpowania : ZO / 1 12022 I AS

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w
LEKOW I PREPARATOW ZYVI/IENIA
I-UKOWIE

trybie zapytania ofertowego na dostawg
SPECJALISTYCZNEGO DO SPZOZ W

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

1. Czy Zamawiajqcy w Pakiet nr I poz.5 mial na mySli proteinianobursztynian Zelaza, gdzie
jedna fiolka 15 ml zawiera4O mg jon6w Zelaza(III)?
Czy mohna zaproponowai Feroplex, 40 mg/15 ml, roztw6r doustny x 20 fiol w iloSci 12
op?

O dp o w ie di zamaw i aj q c e g o : Z a maw iaj qc:y wy r aia zg o d g

2. Czy Zamawiqqcy wyrazi zgodg na wydzielenie z Pakiet nr I poz.S i wyodrgbni do
oddzielnego Zadania?
Odpowiedi zumawiajqcego: Zamawiajgcy nie wyrutu zgody

3. Proszg o dopuszczeme zlozenia oferty w formie elektronicznej - w zahaslowanym pliku,
haslo do oferty zostanie wyslane pc, terminie otwarcia oferl tj 20.06.2022 godzina tZ:00
O dp o w ie di zamaw i aj qc e g o : Z amaw i uj q cy wy r uiu zg o d g

4. Dotyczy formy skladania oferty
Zwracamy sig z proSb4 o dopuszctzenie w niniejszym postgpowaniu formy komunikacji
elektronicznej w celu zlohenia oferly (oferta przeslanamailem podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym).
Odpowiedi zamawiaiqcego: Zamuwiujqcy wyraiu zgodg na formg zaproponowunq w
Plt,3' ti. plik zabezpieczony hus'lem, huslo do oferty zostanie wystane po terminie
otwurcia ofert tj 20.06.2022 godzina I2:00

5. Dotyczy $ 7 ust. 5 wzoru umowl/ oraz Pkt. 2 ppkt. 1 lit. o) Zapytania ofertowego -
dostawy na CITO
Z uwagi na fakt, iz wymienione produkty lecznicze w pakiecie nr 2 nie s4 lekami
ratuj4cymi ?ycietj. nie s4lekami natzw.,,ratunek" i nie wymagajq dostaw zzastrzekeniem
,,na cito" oraz dostaw z realizacjq vr trybie natychmiastowym, a ich podawanie odbywa sig
w trybie planowanym, proszg o potwierdzenie,2e zapisy $ 7 ust, 5 wzoru umowy oraz pkt.
2 p1rkt. 1 lit. o) Zapytania ofertowego nie bgd4 mialy zastosowania w stosunku do pakietu
nr z.
zapisy umowy w obecnym brzmieniu dla wyzej wymienionych lek6w s?
nieproporcjonalne w stosunku do obiektywnych potrzeb zimawiaj4cego. 

'

Odpowiedi zamawiaiqcego: Zamawiajqcy wyrata zgodg nn oAtiqpinnie od powytszego
wymogu w przypadku pakietdw 2,/,1 i 6, ll/ przypadku zawarcia umowy nu doituwg puint
5 paragrafu 7 zostanie wykreilony.
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6. Dotyczy $ 11 ust. 2 pkt. d wzoru umowy * kary umowne
Czy Zamawiaj}cy zgodzi sig w $ i 1 ust. 2 pkt. d wzoru umowy na zmiang kary umownej
wynosz4cej l0 % wartoSci netto wynagrodzenia, ,c kt6rym mowa w $ 3 ust. 1 *roru
umowy, na karg wynosz4c4 l0 Yo wartoSci netto niezrealizowanej czgsci pakietu, kt6rego
kara dotyczy?
Maj4c na uwadze -vqf1yczne UZP i wypracowane stanowisko KIO w kt6rym okreSlaj4c
wysokoS6 kar umownych, Zamawiajqcy powinien kierowad sig zdrowym rozs4dki em. Zbyt
restrykcyjne kary umowne w polqczeniu z wynikaj;4c1 z ustawy o finansach publicznych
koniecznoSci4 ich dochodzenia przez zamawiq4oego moze prowadzii nie tylko do
negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale byi powodem niemoznoSci zrealizowania
zam6wienia. Powy2szy zapis w brzmieniu przewiduj4cym karg umown4 zam6wienia
r6wnie2 prawidlowo zrealizowanego pozostaje w sprzecznoSci funkcj4 kary umownej
okre6lonej przez przepisy kodeksu cywilnego.
Odpowiedi zamawiajqcego: Zamawiajqcy nie wyrai:a zgody

7. Dotyczy Pakietu nr 4 pozycje nr 1 - Prosimy o zgodg na podanie cen jednostkowych za
sztukg z dokladnoSci4 do czterechmiejsc po przecinku.
O dp o w i e di zumaw i aj qc e g o : Z a m aw iaj q cy wy r aia zyi o d g

8. Dotyczy Pakietu nr 4 - Prosimy o informacj Q, czy wlrtoSi zam6wienia brutto w przypadku
wyceny za opakowanie (kolumny od M do Q) nale2y v,ryliczyd dodaj4c kwotg podatku
VAT do wartoSci zam6wienia netto czy mnohqc cenq brutto za opakowanie przez ilolc
proponowanych opakowari.
odpowiedi, zamawiajqcego: Zamawiajqcy wyraia zgodg na oba wyliczenia

9. Dotyczy Pakietu m 4 - Prosimy o informacjE, kt6r4 wartoSd zam6wienia brutto nale1y
poda6 slownie jako koszt pakietu (brutto): wyliczonr4 z cenyjednostkowej za sztukQ czy z
ceny za opakowanie?
Odpowiedt, zamawiujqcego: Zamawiajqcy prosi o wyliczenie kosztu pakietu z cen za
opakowanie

10. Prosimy o potwierdzenie, 2e termin dostawy "na cito" w ci4gu 12 godzin d,otyczy
lek6w, wigc nie dotyczy Pakietu nr 4 (paski testowe rlo glukometr6w).
O dp o w ie dt, zamaw i uj qc e g o : Z am aw i aj q cy p o hu ie r dz: a

1 1. Dotyczy Pakietu M 4 - Prosimy o zgodg na doslarczanie jednego egzemplar za faktury
oraz dokumentu WZ wraz z zamawianymtowerem oraz dodatkowo faktury mailem w pdi.
Mo2liwoSi wystawiania faktur, kt6re mo2na zumptortowad do systemu komputerowego
zgodnie z opisem Zamawiajqcego posiadaj4 tylko hurtownie farmaceutyczne.
Odpowiedt zamawiaiqcego: Zamawiajqcy wymaga:. 2 egzemplarzy faktur, natomiast w
pr4ypadku pukietdw 4 i 5 odstgpuje od wymogu dostarczenia pliku elektronicznego
zawierajqcego fakturg, kt6ry moina zaimportawai alo systemu komputerowego

12. Prosimy o potwierdzenie, Le w przypadku skladnia oferty tylko rra
medyczne) rrie ma obowi4zku przedstawiania lloncesjiizezwolenia

pakiet 4 (wyroby
na prowadzenie

hurtowni farmaceutycznej a wigc ofertg mogq
hurtowniami.

zloLyt tak2e Wykonawcy nie bgd4cy

b

O dp o w ie di zamaw iuj q c eg o : Z am uw iaj qcy p o tw i e r tlza



13' Prosimy o potwierdzenie,2e w przypadku skladnia oferty tylko na pakiet 4 (wyroby
medyczne) nie ma obowi4zku skladania oSwiadczenia o dopuszczeniu produkt6w
le czniczy ch do o brotu z go dni e z u:;taw q P rawo F armaceut y czne.
O dp o w i e dl zam aw iai qc e g o : Z amorw iai qcy p o tw ie r dza

14. Z uwagi na dokonane przez Zamawiaj1cego w postgpowaniu przetargowym
ograniczenie konkurencji do wyrobu k<lnkretnego producenta (poprzez podanie wopisie
przedmiotu zam6wienia w pakie<lie nr 4, pozycja nr I,2,1,2 opisu katalogowego wyrobu
konkretnego producenta), wnosi.my o przestrzeganie ptzez Zamawiajqcego przepisu
zawaftego w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zam6wieir publicznych. Konkretyzujqc, wnosimy
o dopuszczenie pask6w testowych, kt6re charul<teryzuj4 sig: rodzaj pr6bki krwi do
badania: SwieZa pr6bka pelnej krr,vi kapilarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew Lylna;
paski zawieraj4ce enzym GDH-FAD, kt6ry nie interferuje z tlenem zawartym w krwi
pacjenta; du2y ekran z podSwi,etlanymi cyframi (czytelnoS6 wyniku, ulatwia pracA
personelu o zmroku); podSwietlana szczelina (ulatwia umieszczenie paska testowego);
moZliwoSi prezentacji wyniku w jednostkach mmol/I, zamiennie mg/dl; objgtoS6 ptOUt i
krwi konieczna do wykonania badania: 0,5u1; czas pomiaru: 5 sekund; auromatyczne
kodowane glukometru (bez kluciry, chip6w i rgcznego ustawiania kod6w)- latwoSi w
obsludze bez dodatkowych czynn<lSci sprawdzajqcych;czglc paska testowego na zewnqtrzz auromatycznym wyrzutem po pomiane (funkcja daje dodatkowe podniesienia
bezpieczehstwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma stycznoSci z mateialem
biologicznym pacjenta); zakres po:miaru: dolna granica zakresu - <2}mglLi g6rna granica
zakresu - < 600 mgldL; kapilara zasysajqca znajduje sig na szczycii purlu test-owego
(wygoda pomiaru kropli krwi); tenmin przydatnoSci pask6w testowych po btwarciu fiolki a
la 50 szt. wynosit minimum 6 miesigcy; bezplatny plyn kontrolny w zestawie z
glukometrem (mozliwoSd kontroli glukometru przed pierwszym uzyciern); zaoferowane
paski testowe do glukometr6w to wyr6b medyczny refundowany; posiadamy certyfikat z
weryfikacji ISO 15197:2015 ( przeprowadzony i zatwierdzony przez notyfikowanq
jednostkg TUV Rheinland Polska Sp. o.o.)- parametry z normy tSO tStqZ:2015 s4
zaLecane pr zez wyty czne PTD ; ghrkometr z dolyw otniq gw ar ancj q;
Informujemy, Ze glukometry do 'dw pask6w testowych zostan1 przez nas dostarczone
bezplatnie.
1. Informujemy 2e glukometr i paski testowe powinien spelnia6 pelny zakres normy EN

IS0 15197:2015 obejmuj4cy punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:20l5jako norma
zharmonizowana zostala opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzgdowym Unii
Europejskiej z okresem przejSciowym do 30 czerwca20lT roku, co w prakty ce oznacza, ze
po tym terminie wszystkie glukornetry i paski testowego bgd4 musialy jq spelnia6. W
zwiqzku z powyhszvm we wszystl<ich postepowaniach, w kt6rych .t*o*u' iie zakonczy
sig przed 01.07.17r zamawiajqrcy obowi4zkowo powinni wymagai od producent6w
dostarczenie certyfrkatu z weryfikarcji na zgodnoSi znormEEN ISO tstgl:ZO1S w pelnym
jej zakresie. Czy wymagaj4 Paristu'o:
a. glukometru, kt6ry spelnia noffng EN ISO 15197:2015?
b. dolqczenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w jgzyku polskim,
wystawion ego ptzez niezalehnqj eitnostkg notyfi kowan4?
c. potwierdzenie na spelnienie normy ISO 15197 : 2015 w instrukcji pask6w testowych w
jgzyku polskim?

1. czy zamawiaiqcy wymaga specyfikacji w rzeczonej pozyeji dla
kompatybilnych z glukometrami pask6w, aby do oferty przystgpowaty iylko hurtownie,
kt6re to reprezentui q BBZpoSnromo wyrwoRiE *yrouu *.oytrnego w tym
przypadku producenta glukometrirw i pask6w do glukometru a nie DyTRYBUTORA?



WYTWORCA zgodnie z obowi4zns4cq Ustaw4 o wyrobach medycznych z dnia l0 maja
2010 (z pS2niejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projekto*urril,
wytwarzanie, pakowanie i prawidlowe oznakowanie wyrobu. Aby spelnic obowi4zki
narzucone pruez ww. ustawg, WYTWORCA musi utrzymywa6 System Zarzqdzania
Jakosci4, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest t;rlko podmiotem mai4cym miejsce
zamieszkania lub siedzibg w paristwie czlonkowslcim, kt6ry dostarcza-lub udostginia
wyr6b na rynku (Art. 1, punkt l2). DYTRYBU'|OR nie ma obowi4zku posiadania
dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wgl4du w jej zawarloSi i kompletnoSi,
w zwi}zkuzpowyhszymbardzo czgsto posluguje siqr oSwiadczeniami, a nie dokumentami
wydanymi ptzez niezalehnejednostki notyfikuj4ce. Tym samym Producent odpowiada za
kuzdy etap powstawania wyrobu medycznego, nirs tworzy oSwiadczeri tyllo posiada
stosowne certyfikaty pod dany sprzgt.

I. Czy Zamawiaj4cy wymaga glukometr, kt6rego pamigd wynosi
ostatnich pomiar6w?

co najmniej 600

1. Czy Zamawiaj4cy wymaga glukometr z podiiwietlan4 szczelinq paskow4 oraz z
podSwietlonym ekranem?
1. czy zamawiaj4cym wymaga paski zawienj4ce enzym GDH-FAD, kt6ry nie

interferuje z tlenem zawartymw krwi pacjenta?
1. Czy Zamawiaj1cy wymaga pask6w testowych o temperaturze przechowywania min.

2-32 st C?
1. Czy Zarnawiaj4cy wymaga system do monitorowania glukozy z funkcj4 Dual Color,

kt6ry pomaga szybko zinterpretowad wynik poziomu glikemii ( po wykonaniu pomiaru, na
glukometrze pojawia sig kolor zielonylczerwony w zaleano6ci od poziomu glikemii
Pacjenta)?
1. Czy Zamawiajqcy wymaga glukometr, kt6ry wySwietla symbol ostrze1enia
ketonowego w przypadku wyniku wigkszego lub r6wnego 240 mg/dl ( 13,3 mmol/l)

Odpowiedi zamawiuiqcego: Zamawiajqcy wskazal fluzwg wlasnq paskdw testowych gdyi
utywa glukometrdw tego wla{nie producentu, (lq,cznie zamawiajqcy utywa 2 rdine
systemy). Glukometry utywane w szpitalu podlega.iq ,,instrukcji wykonywania badafi
POCT', ktdra migdzy innymi wymaga kontroli w laboratorium przy pomocy referencyjnej
metody nie rzadziei ni| raz na 6 miesigcy. Dl.atego wlusnie zostaly wybrane 2 rottzaje
glakometrfw i do nich potrzebujemy paskdw testowych. Powyisza informaija
zamieszczona jest rdwniet w specyfikacji cenowej.

15. Zwracam sig z uprzejma proSb4 o wydzielenie dlo odrgbnego pakietu poz. nr.3 z pak
nr 3 ze wzglqdu na lepsz4 ofertg cenow4.
Odpowiedi zamawiajqcego: Zamawiajqcy nie wyruiu zgody

i6. czy zamawiaj4cy w pakiecie I poz,ycji 48 dopuSci opakowanie 500 ml
z przeliczeniem iloSci? Pozostale zapisy zgodnie z SWZ. Wspomniana dieta nie wystgpuj e juL na
rynku polskim w opakowaniach 1000 ml.
O dp o w i e di zamaw iaj qc e g o : Z amaw i aj q cy wy r uta zg o tl g

17. Czy Zamawiajqcy w pakiecie I pozycji 40 dopuszcza strzykawkg z koric6wk4 centryczn4?
Pozostale zapisy zgodnie zSWZ,
O dp ow i e di zamaw iaj qc e g o : Z amawiaj q cy wy r ata zg o tlg
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