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KOŚZ/13/2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT
Dot.: konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne znak
KOŚZ/13/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie
wykonywania mieszanin do żywienia pozajelitowego dla Klinik Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie, na podstawie codziennych, indywidualnych zleceń lekarskich.
Pytanie nr 1 do wzoru umowy
Czy udzielający Zamówienia dopuści zmianę godziny odbioru wykonanych wlewów
(mieszanin) z 13:00 na 14:00 – 14:30?
Odpowiedź nr 1
Nie, Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy SWKO.
Pytanie nr 2 do wzoru umowy
W §8 pkt. 1 umowy „Przyjmujący Zamówienie i Udzielający Zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za szkody wyrządzone pacjentom przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
określonych niniejszą umową”. Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na wprowadzenie
zmiany w treści umowy i wprowadzenie zapisu „Przyjmujący Zamówienie i Udzielający
Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone pacjentom przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych określonych niniejszą umową, w zakresie
winy Przyjmującego Zamówienie lub Udzielającego Zamówienia”?
Odpowiedź nr 2
Nie, Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 3 do wzoru umowy
§11 pkt 4 umowy dotyczy wystawienia faktury za wykonane świadczenie. Proszę
o wyjaśnienie, czy użyte stwierdzenie „na ostatni dzień miesiąca” oznacza dzień fizycznego
dostarczenia faktury do siedziby Udzielającego Zamówienia, czy datę wystawienia faktury
przez Przyjmującego Zamówienie? Proszę o doprecyzowanie, w jakim terminie ma być
dostarczony oryginał faktury.
Odpowiedź nr 3
Udzielający Zamówienia wymaga, aby faktura wystawiona była na ostatni dzień miesiąca
i dostarczona niezwłocznie.
Pytanie nr 4
Proszę o określenie, czy wskazanie liczby osób udzielających określonych świadczeń
zdrowotnych i ich kwalifikacji zawodowych, dotyczy wszystkich osób, które mogą
kiedykolwiek wykonywać mieszaniny do żywienia pozajelitowego lub mieć inny udział
w procesie (np. wykonywać inne czynności pomocnicze, nie polegające na wykonywaniu
mieszanin)?
Odpowiedź nr 4
Udzielający Zamówienia informuje, że dotyczy to osób wykonujących mieszaniny.
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Pytanie nr 5
Proszę o doprecyzowanie (w miesiącach od daty urodzenia), jaki przedział wiekowy został
przyjęty przez Udzielającego Zamówienia pod określeniem „niemowlęta”, użytym
w Załącznikach 1 oraz 2a do SWKO?
Odpowiedź nr 5
Udzielający Zamówienia informuje co następuje: ”niemowlęta” – 12 miesięcy od daty
urodzenia, powyżej 12 miesięcy - dzieci poniżej 7 roku życia.
Pytanie nr 6
Proszę o doprecyzowanie zasad kwalifikowania mieszaniny do żywienia pozajelitowego do
jednej z wymienionych grup: żywienie kompletne, częściowe oraz immunomodulujące
(ew. podanie dokładnych kryteriów co do składu). Czy Udzielający Zamówienia kwalifikuje
mieszaninę o składzie: glukoza, aminokwasy, fosforany – Glycophos, pierwiastki śladowe –
Peditrace, 20%MgSO4, 10% Calcium gluconicum, em. tłuszczowa oraz witaminy jako
żywienie kompletne czy częściowe (mieszanina nie zawiera jonów K+). Czy mieszanina
o podanym powyżej składzie z dodatkiem czynnika immunomodulującego (ale wciąż bez
jonów K+) będzie traktowana jako żywienie częściowe, czy immunomodulujące?
Odpowiedź nr 6
Żywienie pozajelitowe kompletne – dobowa podaż dożylna mieszaniny żywieniowej
składającej się z roztworu aminokwasów, glukozy oraz emulsji tłuszczowych a także witamin,
pierwiastków śladowych, elektrolitów, soli wapnia i fosforanów.
Żywienie pozajelitowe immunomodulujące – dobowe kompletne żywienie pozajelitowe,
w którym składową lipidową jest czysta emulsja oleju rybiego, lub w mieszaninie jest
dodatek glutaminy.
Pytanie nr 7 do wzoru umowy
§2 pkt. 9 umowy dotyczy transportu wykonanych mieszanin. Proszę o doprecyzowanie,
czy pojemniki służące do transportu mieszanin, chroniące worki i gwarantujące obniżoną,
kontrolowaną temperaturę od +2°C do +8°C, wraz z odpowiednimi miernikami temperatury,
są dostarczane przez Udzielającego Zamówienia?
Odpowiedź nr 7
Tak, pojemniki należą do Udzielającego Zamówienia.
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Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania dokumentu.
Wyjaśnienia SWKO zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu
18 września 2017 r.
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