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Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1
Informujemy, iż w dniu 2018-04-19 wpłynęła prośba 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 2017 r., poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
medycznego ujętych w 28 zadaniach asortymentowych,
1. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.6? Wielkość i zawartość dostaw wynikają z zapotrzebowania, składanego zgodnie z
par. 2.2. Nie ma ani potrzeby, ani możliwości uzgadniania żadnych dodatkowych kwestii 'na bieżąco', zwłaszcza, że dana
dostawa, wszczęta na podstawie zapotrzebowania jest już w toku. Nie ma zatem możliwości jej zmiany 'na bieżąco', zatem
dodatkowe uzgodnienia są bezprzedmiotowe.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
2. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.7? Wszelkie zastrzeżenia jakościowe lub ilościowe stanowią w istocie zgłoszenie
reklamacyjne, które winno być rozpatrywane przy udziale Wykonawcy, w terminach określonych umową. "Odmowa przyjęcia
towaru" sugeruje jednostronny, bez udziały Wykonawcy, tryb postępowania, co jest niedopuszczalne w świetle przepisów
KC.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
3. Czy Zamawiający wydłuży termin wskazany w par. 5.2.3 na dostarczenie korekty faktury do 3 dni roboczych (analogicznie
do terminu reklamacji)? Nie ma możliwości szybszych korekt w systemie magazynowo - księgowym Wykonawcy, ani też
wystawienia korekty przed rozpatrzeniem reklamacji, na co Wykonawca ma 3 dni robocze.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
4. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 5.2.6? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego
strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku
zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
5. Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 7.1 z 2% do kwoty max 0,2? Obecna kara umowna jest
rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
6. Czy Zamawiający w par. 9.2 dopisze, że zmiana stawki VAT nie wymaga stosowania wskazanej tam procedury? Zmiana ta
winna wchodzić automatycznie, w dacie wskazanej w przepisach. Oczekiwanie na zgodę Zamawiającego grozi Wykonawcy
rażącą stratą. Z kolei w razie zmniejszenia stawki VAT zapisy te są niekorzystne dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
7. Czy Zamawiający dopisze w par 9.8, że wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności? Jest
to zapis korzystny także i dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu par 9 ust 8 zdanie pierwsze nadając mu brzmienie: Zmiany postanowień
zawartej umowy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) – 6) wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem § 5 ust. 11 umowy.
8.
Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 19 poz. 13 do oddzielnego zadania co umożliwi złożenie ofert większej liczbie
Wykonawców, a tym samym ofert korzystniejszych cenowo?
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pozycje 13.

Dotyczy Zadania nr 5 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści do Zadania 5 (Sevofluranum), produkt Sevoflurane Baxter, z systemem napełniania parowników
"Draeger Fill" (tj. adapter nakręcany na butelkę stanowiący szczelny bezpośredni i bezpieczny system napełniania parowników),
z zawartością wody poniżej 0,03% w odpornej na uszkodzenia mechaniczne butelce aluminiowej, wraz z bezpłatnym
użyczeniem na czas trwania przetargu parowników kompatybilnych z przedmiotem zamówienia i aparatami będącymi na
wyposażeniu szpitala ( przeglądy i serwis na koszt producenta zaoferowanego preparatu).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy Zadania nr 5 poz. 1
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 5 pozycja nr 1 (Sevofluranum płyn 250 ml ) wymaga dostarczania preparatu w butelce innej
niż szklana ( tj. w butelce odpornej na uszkodzenia mechaniczne - np. stłuczenie )?
Szklana butelka jest mniej odporna na stłuczenie (uszkodzenie mechaniczne) niż inne stosowane przy ich podawaniu
opakowania (np. aluminium czy polietylenonaftalen -PEN ), a w przypadku takiego uszkodzenia (zniszczenia) może dojść do
zanieczyszczenia (skażenia ) atmosfery bloku operacyjnego (sali operacyjnej) i narażenia osób obecnych w pomieszczeniu (w
tym personelu medycznego) na wdychanie oparów anestetyku wziewnego jakim jest Sevofluran.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

1. 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
zamieszczona 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: Do dwóch miejsc po przecinku.

2.Dot.zadania 22 pozycje: 9,10
Czy Zamawiający w zadaniu 22 w pozycji 9,10 wymaga zaoferowania leków pochodzących od jednego
Producenta?
Odpowiedź: Tak

3.Prosimy o wydzielenie z zadania 22 pozycji 14 celem zaoferowania oferty korzystnej cenowo?
Odpowiedź: Zamawiający skreśla pozycję z zadania.

4.Czy Zamawiający w zadaniu 22 w pozycjach 20,21 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci kapsułek
twardych?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
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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