Wszyscy uczestnicy postępowania
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Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę leków i środków farmaceutycznych oraz materiałów
szewnych i opatrunkowych na potrzeby „Pro Medica” w Ełku Sp. z o. o. (Znak postępowania: 22/2018).
Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.,) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące
pytania:

Pytanie Nr 1
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: Wykonawca nie określił, o które pozycje mu chodzi i co zamierza zaproponować, Zamawiający
nie może udzielić tak ogólnej odpowiedzi.
Pytanie Nr 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek , amp-strz. zamiast fiolek
i odwrotnie ?
Odpowiedź: Wykonawca nie określił, o które pozycje mu chodzi i co zamierza zaproponować, Zamawiający
nie może udzielić tak ogólnej odpowiedzi.
Pytanie Nr 3
Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja:
wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?
Odpowiedź Wykonawca nie określił, o które pozycje mu chodzi i co zamierza zaproponować, Zamawiający
nie może udzielić tak ogólnej odpowiedzi.
Pytanie Nr 4 – Dot. pakietu nr 1 poz. 23, 126, 132, 179, 286.
Czy w związku z brakiem preparatu z w/w pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji
lub wycenę po ostatniej cenie wraz z adnotacją pod pakietem?
Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na wycenę.

Pytanie Nr 5 - Dot. pakietu nr 1 poz. 26.
Czy w związku z wstrzymaniem produkcji preparatu z w/w pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie
pozycji lub wycenę po ostatniej cenie wraz z adnotacją pod pakietem?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę.
Pytanie Nr 6 - Dot. pakietu nr 1 poz. 131.
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat Uman Big 180 j.m./ml?
Odpowiedź: Nie
Pytanie Nr 7 - Dot. pakietu nr 1 poz. 18.
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji osłonki Ansell Probe Cover, osłonki, prezer.,na sondy, 1 szt?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonki Ansell Probe Cover, osłonki na sondy, 1 szt.
Pytanie Nr 8 - Dot. pakietu nr 1 poz. 216.
Czy Zamawiający w w/w pozycji miał na myśli dawkę 250mg? Na rynku brak dawki 25mg.
Odpowiedź Tak, pomyłka pisarska. Modyfikacja OPZ- Zał. Nr 1 do SIWZ i Formularz AsortymentowoCenowy Zał. Nr 8
Pytanie Nr 9 - Dot. pakietu nr 1 poz. 265.
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci fiolek?
Odpowiedź: Tak
Pytanie Nr 10 - Dot. pakietu nr 1 poz. 288.
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci kapsułek miękkich?
Odpowiedź: Tak
Pytanie Nr 11
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz
„zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535
z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili
obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?
Odpowiedź:Nie
Pytanie Nr 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych
prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- weksla in blanco wraz z deklaracją;
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego
lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne

w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego
lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko
Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego
wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności
objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku
trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie
z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo
upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).
Odpowiedź:Nie
Pytanie Nr 13- umowa
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 3:
3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne jak poniżej:
1) za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie wynosić będzie 0,5% wartości brutto zamówienia
cząstkowego, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia cząstkowego, którego dotyczy
zwłoka;
2) w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy w przypadku gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności z które odpowiada Wykonawca;
3) w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy w przypadku gdy
Zamawiający nie dostarczy specyfikacji uzupełniającej o której mowa w § 3 ust. 7, jednak nie więcej
niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.
Odpowiedź: Nie

