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Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 2
Informujemy, iż w dniach 2018-01-15-19 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
medycznego ujętych w 29 zadaniach asortymentowych
Zestaw nr 1
1.Czy Zamawiający w pakiecie 26 pozycja 26 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku Kalium Chloratum 15% w plastikowych
nietłukących opakowaniach typu ampułki w systemie bezigłowym z końcówką luer lock pasujące do wszystkich typów
strzykawek zarówno zwykłych jak i luer lock? Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowym zakłuciom i skaleczeniom personelu
oraz jest zgodne z Dyrektywą Unijną nr 2010/32/UE, a ponadto nie ma konieczności korzystania z igieł oraz dezynfekcji co daje
dodatkowe oszczędności dla szpitala.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
2.Uprzejmie proszę o zgodę na wydzielenie z pakietu 26 pozycji 25 i 26 i utworzenie oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie
ofert konkurencyjnych cenowo wielu Wykonawcom.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Zestaw nr 2
1.Prosimy o dopisanie do §4 ust.6 projektu umowy:"...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych".
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian
2. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia
zamiennika produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy),
Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez
konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §5 ust.2 pkt 7 projektu umowy)?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
3. 6. Do treści §5 ust.2 pkt 11 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.:
"... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Regulacja art 552 kc nie odnosi się do sytuacji określonej treścią §5 ust 2 pkt 10
w związku z pkt 9 umowy. Na gruncie umowy Wykonawca ma prawo zastosować art 552 kc jeśli zajdą przesłanki tam opisane.
3. Do §7 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za
niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości NIE
DOSTARCZONEJ w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, a nie od całości zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w punkcie §7 ust.2,3 poprzez zapis o ewentualnej karze za
odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
5. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Duphalac o stężeniu lactulosy 10,05g/15ml (tj. 667mg/ml) w
opakowaniu o pojemności 500ml lub 300ml?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
6. Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 dopuści lek Cefazolin-MIP 2g z jednoczesnym przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Zestaw nr 3
1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki
lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź: W przypadku zakończenia produkcji produktu leczniczego ujętego w SIWZ Wykonawca wnosi o jego wykreślenie
lub może zaproponować produkt o tej samej nazwie międzynarodowej , postaci, drodze podawania, wskazaniach do stosowania
znajdujący się w obrocie.
2.Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią (tabletki na tabletki
powlekane lub kapsułki lub drażetki
i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?
Odpowiedź: pyt. 1,2 Zamawiający zwraca uwagę, iż nie dopuszcza zmiany preparatów leczniczych lub DŚSSPM na suplementy
diety. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci leku z wyjątkiem zmiany: postaci dojelitowych, o przedłużonym sposobie
uwalniania substancji czynnej, ampułko – strzykawek.
3.Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej
informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji zakończenia produkcji leku.
Odpowiedź: W przypadku zakończenia produkcji produktu leczniczego ujętego w SIWZ Wykonawca wnosi o jego wykreślenie
lub może zaproponować produkt o tej samej nazwie międzynarodowej, postaci, drodze podawania, wskazaniach do stosowania
znajdujący się w obrocie.
4.Czy w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie
odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji wstrzymania/braku
produkcji leku.
Odpowiedź: Opis postępowania znajduje się w pkt. 17.3 SIWZ. Zamawiający dopuszcza podanie informacji pod zadaniem.
5.Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku
opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku,
gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym
(czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Opis postępowania znajduje się w pkt. 17.3 SIWZ
Zestaw nr 4
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 6 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany projektu umowy.
2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji
wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 pkt. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany projektu umowy.
3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie
zapisów § 7 ust. 1:
1. W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji dostaw Zamawiający naliczy kary umowne
w wysokości 0,5 % wartości brutto wynikającej z danego zamówienia - za każdy dzień opóźnienia, przekraczający
termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 2, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w
realizacji zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany projektu umowy
Zapytania do pakietu 25 poz. 174
1.„Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający
antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”
Odpowiedź: Zamawiający zawarł wymóg zaoferowania produktu leczniczego w SIWZ.
2.„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń
kości oraz tkanek miękkich?”
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
Odpowiedź: Tak
Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2
ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
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