
                        

   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /16                                                          Data: 15.11.2016 r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego  na  dostawę leków  oraz  środków  farmaceutycznych  (Znak

postępowania: 4746/2016).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze

zm.,)  Zamawiający  przekazuje   treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Specyfikacja, par. 3.7
Czy Zamawiający w par.  3.7  wykreśli  frazę dotyczącą obowiązku doręczenia specyfikacji  uzupełniającej  drogą
elektroniczną - „oraz specyfikację uzupełniającą, która będzie przesłana droga elektroniczną (na dyskietce lub e-
mail  na  adres:  apteka-pm@szpital.elk.pl)  i  przygotowana  w  formacie  stanowiącym  załącznik  do  umowy
(preferowany format DATA FARM lub inny uzgodniony z Działem Informatyki Zamawiającego).”? Wszystkie dane
dotyczące danej dostawy zawarte są na fakturze, która oczywiście może być dostarczana drogą elektroniczną.
Wykonawca nie ma jednak możliwości wystawiania 2 dokumentów spedycyjnych, tj faktury i specyfikacji.  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian.
2. Specyfikacja, par. 3.9
Czy Zamawiający wykreśli par 3.9, względnie zamiast obowiązku zamiany leku wprowadzi prawo do wprowadzenia
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: Zamawiający pozostawia bez zmian.
3. Specyfikacja, par. 5.3.1
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 5.3.1 z 1 % do wartości max. 0,2%? 
Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.   
Odpowiedź: Nie 
4. Specyfikacja, par. 6.2                                                                                                                                                
Czy Zamawiający w par. 6.2. określi termin rozpatrzenia reklamacji na 5 dni „roboczych” lub wydłuży go do 7 dni? 
Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź 
zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. 
Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.
Odpowiedź: Tak, wciągu 5 dni „roboczych” - modyfikacja  projektu umowy.                                          

5.Pakiet 4, pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wyłączenie z pakietu nr  4  poniższych pozycji:Poz.  nr  3 -   (HEPATITIS  B
VACCINE) z powodu zaburzeń ciągłości dostaw i braku dostępności produktu.



Odpowiedź: Zamawiający pozostawia pakiet bez zmian.
6. Pakiet 6, pozycja 5,6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 4 poniższych pozycji:Poz. nr 5,6 ( RAMIFENTANIL) – z
powodu planowanego zakończenia dostaw do GSK.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia pakiet bez zmian.
7. Pakiet 64, pozycja 5                                                                                                                                                  
Czy Zamawiający w zadaniu 64 poz. 5 dopuści aparat do wielkrotnego pobierania płynu/leku z opakowania typu 
worek i butelka , z płaską powierzchnią – do dezynfekcji, który może być używany do 96 godzin, z bezigłowym 
portem typu Luer, o długości 6cm; objętości napełnienia 0,38ml; bez odpowierznika i bez PCV?.    

Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zadanie bez  zmian. 

8. Pakiet 31, pozycja 1
Czy Zamawiający  w pakiecie nr 31 poz. 1 dopuści lek Cefazolin-MIP 2g z jednoczesnym przeliczeniem ilości?  
Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zadanie bez  zmian. 

9. Pakiet 38, pozycja1,2,3                                                                                                                                           
Czy Zamawiający wymaga aby  Ciprofloksacyna w pakiecie  38 pozycja 1, 2, 3 była w postaci monowodzianu? 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zadanie bez  zmian. 
10.Pakiet 31, pozycja 1                                                                                                                                                 
Czy Zamawiający wymaga aby Cefazolin pakiet 31 pozycja 1 zgodnie z ChPL produktu leczniczego posiadał 
rejestrację do przechowywania w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zadanie bez  zmian 
11.Projekt umowy§ 5 ust. 3 pkt. a
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w
zakresie zapisów § 5 ust. 3 pkt. a
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne jak poniżej:
a) Karę umowną za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia 
cząstkowego, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia cząstkowego, którego dotyczy zwłoka.  
Odpowiedź: Nie 

Z poważaniem


