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Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1
Informujemy, iż w dniu 2020-01-14-15 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 2019 r., poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego ujętych w 15 zadaniach asortymentowych,
1.
Czy Zamawiający wykreśli par. 2.7, względnie dopisze, że reklamacja załatwiana będzie w terminach wskazanych w
par. 5? zapis o 'odmowie przyjęcia towaru' jest niczym innym, jak zgłoszeniem reklamacji, zatem wówczas zastosowanie winien
mieć tryb wskazany w par. 5. Nie ma podstaw dwutorowego procesu reklamacji - zgłaszanych zgodnie z par. 5 lub
dokonywanych poprzez odmowę przyjęcia towaru, tym bardziej, że w tym drugim przypadku Wykonawca nie ma możliwości
ustosunkowania się do reklamacji, co narusza przepisy KC.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
2.
Czy Zamawiający w par. 5.1.6 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? 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
3.
Czy Zamawiający w par. 9.1.2 zamiast 12 miesięcy wpisze termin 3 miesięcy? Wykonawca nie może zobowiązać się do
dostarczania towaru na niezmiennych zasadach określonych w ofercie przez okres dwukrotnie dłuższy od pierwotnie
zakładanego.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Aneks wymaga zgody 2 stron.
4.
Czy Zamawiający w par. 9.2 dopisze, że zasady te nie dotyczą zmiany stawki podatku VAT? Zmiany te winny wchodzić
w życie automatycznie, z dniem wejścia w życie stosownego przepisu, przy niezmienności ceny netto. Konieczność prowadzenia
długotrwałego formalnego postępowania i uzyskania zgody Zamawiającego na tę zmianę grozi Wykonawcy rażącą stratą.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Szpital zakłada, iż w przypadku zmiany podatku VAT postanowienia aneksu będą obowiązywały
od daty wejścia w życie regulacji zmieniającej podatek.
5.
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w Zadaniu 5 poz. 1-8 posiadał własne, udokumentowane badania
kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o
wskazaniach niezabiegowych (interna , kardiologia ) oraz zabiegowych ( chirurgia )?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
6.
Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w Zadaniu 5 poz. 1-8 był objęty obowiązkiem dodatkowego,
szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii?
Odpowiedź: Tak.
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku
opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, fiolek, kilogramów, gramów, millitrów 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: Zgodnie z SIWZ pkt. 15,14 - do dwóch miejsc po przecinku.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie.
Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie.
Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?

Odpowiedź: Tak z wyjątkiem odpowiedzi na pytania.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ?
Odpowiedź: Tak z wyjątkiem odpowiedzi na pytania.
Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na
umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ pkt. 15.13. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie informacji.
Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 6,7, 13,15,19 wyrazi zgodę na wycenę w postaci tabletek powlekanych?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 23 wyrazi zgodę na wycenę w postaci tabl. o przedł. uw. ?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 26,27 wyrazi zgodę na wycenę w postaci kapsułek twardych?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 34 wyrazi zgodę na wycenę w postaci fiolek po 1sztuce w ilości 25 fiolek?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 38wyrazi zgodę na wycenę po 28 sztuk w ilości 268 opakowań?
Odpowiedź: Tak w ilości 267,86 opakowań zgodnie z SIWZ pkt. 15.14
Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 42,43,44 wyrazi zgodę na wycenę w postaci tabletek?
Odpowiedź: Nie
Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 50,51 miał na myśli opakowania po 16 sztuk?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 54 wyrazi zgodę na wycenę w postaci tabletek?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający w zadaniu 12 poz. 17 wyrazi zgodę na wycenę po 10sztuk w ilości 10 opakowań?
Odpowiedź: Tak

Dotyczy Zadania 6 Leki różne 1, poz. 30
Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg
jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek? Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym
uwalnianiu. Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających
przedłużone uwalnianie chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i
stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. Chroni to przed
osiąganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na
przewód pokarmowy. Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie
z ChPL kaps. można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem […]. Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a
więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy.
Odpowiedź: Tak
Dotyczy Zadania 6 Leki różne 1, poz. 23
Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na żelazo (Ferrosi sulfas + Acid ascorbicum 100 mg ++ + 60 mg
ac.ascorbicum x 50 tabletek powlekanych), które zawiera dodatkowo Vitaminę C, poprawiającą wchłanianie żelaza o 46%
oraz posiada opatentowaną formę tabl. Durules ®, która zapewnia kontrolowane uwalnianie żelaza w przew. pokarmowym?
Odpowiedź: Tak
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 wyraża zgody. Wyrażenie odsetki ustawowe obejmuje także odsetki ustawowe za opóźnienie
w transakcjach handlowych.
2.
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji
wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1.4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
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Odpowiedź: Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wyraża zgody.
3.
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w
zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2:
W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji dostaw Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto
wynikającej z danego zamówienia niezrealizowanego w terminie - za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin
realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 4 jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części
dostawy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
4.W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości brutto
niezrealizowanej części umowy określonej w § 3
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Czy Zamawiający poprawi w Zadaniu 5 dawki produktów leczniczych:
- w poz. 5 dawkę 100mg/0,8ml na 100mg/ml;
- w poz. 6 dawkę 120mg/ml na 120mg/0,8ml;
ponieważ tylko w takich dawkach są zarejestrowane i występują na polskim rynku?
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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