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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:  postępowania  nr  SPZOZ/PN/15/2017  prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  na  dostawę  produktów  leków  różnych  –  uzupełnienie  dla  SPZOZ  w 
Sanoku.

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY  wzoru umowy i przedmiotu zamówienia  

* Pytanie nr 1 – dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 3.2 z 0,5% do 
wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź  :   Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 2 – dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 3.4  z 5% do 
wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź  :   Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 3  – dot. wzoru umowy
Czy  Zamawiający  w  par.  3.5  dopisze  na  końcu  „pod  warunkiem  uznania  reklamacji”? 
obecny zapis sugeruje, że do wymiany wystarcza zgłoszenie wad. Tymczasem jej podstawą 
jest zasadność reklamacji, a nie samo zgłoszenie.  
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 4  – dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 3.12 z 10 % 
do wartości max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr  5 – dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający w par. 5.3. przewiduje możliwość dopisania po słowie „pisemnej” frazy 
„pod rygorem nieważności”?  Obecny  zapis  nie  ustanawia  takiego  rygoru,  przeto  strony 
mogą zmienić umowę ustnie, ryzykując jedynie spór dowodowy w tym zakresie.  Jest to 
ryzykowne dla obu stron umowy.
Odpowiedź  :   Zamawiający przewidział w §5 zmiany przez aneks. 

* Pytanie nr 6  – dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający w par. 7.4 dopisze, że zasada ta nie ma zastosowania do zmian stawki 
VAT i takie zmiany wchodzą w życie automatycznie w postaci zmiany ceny brutto?
Odpowiedź  :   Zamawiający nie wyraża zgody. 
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* Pytanie nr 7  – dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający wykreśli par. 8.4? 
Odpowiedź  :   Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr  8 – dot. pakiet nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Pakiecie nr 4 leku Insulin glargine SoloSTAR w 
dawce  300j.m./1ml  x  10  wstrzykiwaczy  a  1,5ml,  z  odpowiednim  przeliczeniem  ilości 
wymaganych opakowań?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr  9 – dot. pakiet nr 2
Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Fresubin 1200 Complete – 
kompletna  dieta  normokaloryczna,  bogatobiałkowa,  bogatoresztkowa  w  worku  zabezpieczonym 
samozaklepiającą  się  membraną  o  objętości  1000ml,  do  żywienia  dojelitowego  dla  pacjentów  z 
odleżynami i trudnogojącymi się ranami, długotrwałe unieruchomionych?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 10  – dot. pakiet nr 3 , pozycja 1
Czy żel  o  właściwościach znieczulających  powinien być  sterylizowany najbezpieczniejszą  metodą 
sterylizacji parą wodną?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza sterylizację parowo-wodną.

* Pytanie nr 11  – dot. pakiet nr 3, pozycja 1
W związku z  tym,  że  żel  stosowany jest  na  błony śluzowe,  czy Zamawiający mając  na  uwadze 
bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza przedstawienia badań.

* Pytanie nr 12 – dot. pakiet nr  1 – Leki różne, w pozycji 13 - „Lacidofilum kaps. x 60” 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 
kapsułek lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości 
opakowania)  producenta  Novascon  Pharmaceuticals?  W  załączniku  specyfikacja  preparatu  i  jego 
najważniejsze cechy.
Odpowiedź  :   Zamawiający wymaga by dany preparat był zarejestrowany jako produkt leczniczy.

 UWAGA:
Wobec  udzielonych  wyjaśnień  na  zapytania  Wykonawców  jak  również  modyfikacji 
treści  SIWZ  mających  wpływ  na  zaoferowany  przedmiot  zamówienia,  należy 
indywidualnie  uwzględnić  zmiany  w  ofercie  w  formularzu  cenowym  przedmiotu 
zamówienia.

Z poważaniem
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