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Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1
Informujemy, iż w dniu 2020-11-19 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 2019 r., poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawy produktów leczniczych i
wyrobów medycznych ujętych w 14 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Apteki Szpitala Powiatowego
w Limanowej.,
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 udziału Wykonawcy, tryb postępowania reklamacyjnego, co jest niedopuszczalne w świetle
przepisów KC.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
3.

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
4.

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. Szpital zakłada, iż w przypadku zmiany podatku VAT postanowienia aneksu będą obowiązywały
od daty wejścia w życie regulacji zmieniającej podatek.
5.
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: Zgodnie z projektem umowy.
zadanie nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na start w przetargu oferty zawierającej opakowanie produktu 500ml po 15 szt i
automatyczną zmianę ilości opakowań na 200szt?
Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 15.15 SIWZ, Zamawiający zawarł informację na ten temat.

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający
wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki;
amp.-fiol.; fiol.-amp-strz)?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 preparat będzie wykorzystywał do programu lekowego B.17, B.62 i B67 ?”
Odpowiedź: Nie
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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