
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/   /    /12                                                                          Data: 11.10.2012 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  powyżej 200 000 euro na dostawę leków oraz środków 
farmaceutycznych (Znak postępowania: 4252/2012).

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tj - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) do Zamawiającego zostały wniesione przed upływem 
terminu składania ofert niżej przytoczone pytania:
      

1. Proszę o potwierdzenie, czy zgodnie z cz.II pnkt.8 SIWZ (  W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną   
ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę) 
Zamawiający wymaga przeliczenia ilości oferowanych sztuk w przypadku zaoferowania produktu o innej od wskazanej przez 
Zamawiającego pojemności dla pozycji pakietu 51. Wskazana przez Zamawiającego pojemność 60ml nie występuje.

      2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie negatywna, to jaką liczbę buteleczek dla pozycji pakietu 51 należy wycenić przy

           zaoferowaniu buteleczek o innej pojemności?

W Państwa odpowiedziach:

Ad. 29. Ilość sztuk pozostaje be zmian. Zmiana dotyczy pojemności z 60 ml na 70 ml.
Ad. 30. Ilość sztuk pozostaje be zmian. Zmiana dotyczy pojemności z 60 ml na 70 ml

W powyższych odpowiedziach wskazują Państwo konkretnego, jednego producenta, a co za tym idzie, działają Państwo niezgodnie z zasadami  
uczciwej  konkurencji.  Użycie  bowiem określonej  pojemności  70ml  ogranicza  możliwość  przygotowania  oferty  do  produktu  oferowanego 
wyłącznie  przez  jednego  producenta  i  nie  pozwala  na  zaoferowanie  innego  produktu  –  odpowiednika  rynkowego  wymaganego  produktu,  
naruszając tym samym zasadę prowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji  
oraz równe traktowanie wykonawców.

Spółka wnosi o uznanie ww. informacji przez zamawiającego za zasadną i taką zmianę treści SIWZ, która potencjalnym wykonawcom 
(innym producentom lub podmiotom dystrybuującym produkty różnych producentów) pozwoli na składanie ofert nie ograniczonych 
wyłącznie do produktów jednego producenta, tj: dopuszczenie produktów w opakowaniach o pojemności od 70-90 ml

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  Prawa zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.   
      odpowiadamy, że:

Ad. 1.Nie.
Ad 2. Ilość sztuk bez zmian, taka jak w formularzu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż został zmieniony załącznik nr 1 – formularz cenowy do w/w postępowania 
przetargowego.
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