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Koszalin, dnia 17.07.2019 r. 
M-2373-05/2019 
 
 
 

Do Oferentów 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywna dostawa leków oraz materiałów 
opatrunkowych i higienicznych dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie. 
 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania:  
 
 
PYTANIE NR 1 
Dotyczy: Zadanie nr 2, pozycja 433 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 2 pozycji 433 glukozy 75 g o smaku 
cytrynowym, będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia 
medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Oferowany 
preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając 
wykonanie testu? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.   
 
PYTANIE NR 2 
Dotyczy: Zadanie nr 2, pozycja 433 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 2 pozycji 433 glukozy 75 g. będącej 
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do 
postępowania?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 3 
Dotyczy: Zadanie nr 2, pozycja 451 
Czy z uwagi na brak na polskim rynku produktu o składzie opisanym w SIWZ w pakiecie 2 
poz. 451, Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu HepaDr. w którego skład wchodzi: 100 
mg L-asparaginaniu L-ornityny oraz 35 mg. choliny? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 4  
Dotyczy: Zadanie 2, pozycja 451  
Czy z uwagi na brak na polskim rynku produktu o składzie opisanym w SIWZ w pakiecie 2 
poz. 451, Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu HepaDr. A w którego skład wchodzi 
150 mg L-asparaginaniu L-ornityny? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 5  
Dotyczy: Zadanie 2, pozycja 11 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 poz. 11 lancety 28 G (op. 200 szt.)? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
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PYTANIE NR 6  
Dotyczy: zadanie nr 2, pozycja 477 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 poz. 477 igły zgodne z opisem w SIWZ 
konfekcjonowane po 100 szt.? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 7 
Dotyczy: zadanie nr 2, pozycja 1011 
Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy produktu będącej 
zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, zamawiający dopuści w pozycji w 
1011 pakiecie 2 ZinoDr. A w opakowaniach 250 g? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 8 
Dotyczy: zadanie nr 4, pozycja 1-42; 48, 49, 52, 53, 54, 57-61; 79, 98-104; 117-120, 142-144, 
185, 187, 188, 213-219; 228-236, 240-242; 244, 245, 251, 257 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 1-42; 48, 49, 52, 
53, 54, 57-61; 79, 98-104; 117-120, 142-144, 185, 187, 188, 213-219; 228-236, 240-242; 244, 
245, 251, 257? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert. 
W razie negatywnej odpowiedzi na wydzielenie niektórych pozycji, prosimy o wydzielenie tych 
części z ww., na które zgadza się Zamawiający 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 9 
Dotyczy: zadanie nr 4, pozycja 20 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 30 mb gazy, czy 30 opakowań po 100 
mb? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga 30 opakowań po 100 mb. 
 
PYTANIE NR 10 
Dotyczy: zadanie nr 4, pozycja 20 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania gazy 13- czy 17-nitkowej? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga 13-nitkowej gazy. 
 
PYTANIE NR 11 
Dotyczy: zadanie nr 4, pozycja 21 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 90 mb gazy, czy 90 opakowań po 100 
mb? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga 90 opakowań po 100 mb. 
 
PYTANIE NR 12 
Dotyczy: zadanie nr 4 pozycja 21 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania gazy 13- czy 17-nitkowej? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga 13-niktowej gazy.   
 
PYTANIE NR 13 
Dotyczy: zadanie nr 4, pozycja 23-42 
Prosimy o doprecyzowanie rodzajów kompresów wymaganych w tych pozycjach – jakiej 
powinny być nitkowości, ile mieć warstw, czy wymagane są nitki RTG? 
ODPOWIEDŹ – 13-nitkowe, 8 warstwowe, bez nitek RTG. 
 
PYTANIE NR 14 
Dotyczy: zadanie nr 4, pozycja 244 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 30 opakowań po 3 sztuki tupferów, czy 
120 (30x4) opakowań po 3 sztuki? 
ODPOWIEDŹ – 30 opakowań po 3 sztuki. 
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PYTANIE NR 15 
Dotyczy: projekt umowy  
Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 7 ust. 1 pkt a wzoru umowy wyrażenie „nieterminowego 
dostarczenia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 16 
Dotyczy: projekt umowy 
Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 7 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o 
następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie 
wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”? 
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby 
przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania 
umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego 
wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków 
rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.  
 
PYTANIE NR 17 
Dotyczy: zadanie nr 2, pozycja 193 
Zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie produktu równoważnego w wygodnych 
ampułkostrzykawkach o pojemności 6 g lub 11 g. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie określa 
pojemności oczekiwanego produktu proszę o jej doprecyzowanie?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza. Pojemność 12,5 g. 
 
PYTANIE NR 18 
Dotyczy: zadanie nr 2, pozycja 563 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego zadania produkt z zadania 2 poz. 563 i dopuści: 
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70 g/m2, nasączone 70% 
alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4 x 4,5 cm, a rozłożonego 9 x 12 cm, 
trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100 szt. saszetek w 
opakowaniu zbiorczym- kartoniku lub gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o 
gramaturze 70 g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4 x 
4,5 cm, a rozłożonego 12 x 12,5 cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w 
saszetki, 100 szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 19 
Dotyczy: zadanie nr 3, pozycja 22  
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z zadania 3 poz. 22 i dopuści: 
gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70 g/m2, nasączone 70% 
alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4 x 4,5 cm, a rozłożonego 9 x 12 cm, 
trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100 szt. saszetek w 
opakowaniu zbiorczym- kartoniku lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o 
gramaturze 70 g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4 x 
4,5 cm, a rozłożonego 12 x 12,5 cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w 
saszetki, 100 szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 20 
Dotyczy: zadanie nr 2, pozycja 720, 721, 722  
Czy Zamawiający w zadaniu 2 zgodzi się na wykreślenie zapisu PACK/ Worek w pozycjach 
720,721,722 w związku ze zmianą opakowań diet na butelki OptiTri? 
 Lata 2019/2020 to okres przejściowy, kiedy dostępne będą zarówno opakowania diet w 
butelkach, packach (workach) jak i butelkach Opti Tri.  
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W związku z tym prosimy o uniwersalny zapis „opakowanie” w wymienionych pozycjach. 
Produkty w dotychczasowych PACKACH (workach) będą sukcesywnie wycofywane. Zmiana 
dotychczasowych opakowań związana jest z wprowadzeniem większej funkcjonalności, 
bezpieczeństwem oraz ochroną środowiska.  
Jednocześnie informujemy, że nie ulegają zmianie pozostałe parametry diety, takie jak: 
objętość opakowania oraz wartość odżywcza preparatu. Nowa butelka jest również nadal 
kompatybilna z zestawami do podaży diet dojelitowych FLOCARE, które stosowane są przez 
Zamawiającego w leczeniu żywieniowym pacjentów.? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.  
 
 
 
 
 
 

z up. Monika Zaremba 
 

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-
Gospodarczych SP ZOZ MSWiA  

w Koszalinie 

…………………………………………. 
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