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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/40/2018 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego „Dostawa produktów leczniczych – żywienie pozajelitowe, żywienie

dojelitowe, płyny infuzyjne, leki do terapii WZW i inne ”

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1 
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  Pakiecie  nr  3  pozycja  2  witamin
konfekcjonowanych osobno w opakowaniu po 10 fiolek (witaminy rozpuszczalne w wodzie) oraz po
10 ampułek (witaminy rozpuszczalne w tłuszczach) z możliwością przeliczenia ilości?
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 
Czy  Zamawiający  ma  na  myśli  zaoferowanie,  w  pakiecie  4  poz  6,  Diety  specjalistycznej  w
opakowaniu 1000ml?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3 
Czy Zamawiający  dopuści  dietę  spełniającą  wymogi  SIWZ:  kompletną  do  żywienia dojelitowego
bogatobiałkową  (21%  białka),  bogatoresztkową  z  zawartością  6  rodzajów  błonnika  MF6,
normokaloryczna, w opakowaniu miękkim typu pack 1000 ml? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 
Czy  Zamawiający  dopuści  dietę  specjalistyczną  bogatobiałkową  6,3g  białka/100ml,
wysokokaloryczną (1,25 kcal/ml) bezresztkową zawierającą glutaminę i argininę a’ 1000 ml?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 pozycji 9? Pozwoli to na przystąpienie do
nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów, a co za tym idzie uzyskane niższej cenowo
oferty.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuję zapisy SIWZ.

Pytanie 6
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w pakiecie  6  poz.  1  i  2  Glicynę  1,5%  będącą
sterylnym apirogennym płynem irygacyjnym o podobnej osmolarności, właściwościach optycznych,
niskim przewodnictwie elektrycznym, nie powodująca powstawania osadów na sprzęcie, mającą takie
samo zastosowanie w endoskopowych zabiegach urologicznych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 7
Przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 7 w pozycji 1-2 jest m. in. dostawa produktów leczniczych
Interferon pegylowany alfa 2a (ampułko-strzykawka lub/i wstrzykiwacz) w dawce 180 mcg/0,5 ml
oraz Rybawiryna, 0,2 x 168 tabletek. Zgodnie z pkt X SIWZ, termin realizacji zamówienia wynosi 12
miesięcy  licząc  od  daty  udzielenia  zamówienia.  Z  uwagi  na  decyzję  biznesową  podjętą  przez
producenta produktu leczniczego Copegus (Ribavirin) oraz Pegasys (Peginterferon alfa 2-A) 180 mcg
wstrzykiwacz – produkcja ww. leków zostaje ograniczona i wymienione produkty lecznicze przestaną
być dostępne na polskim rynku z końcem 2018 r. 
Mając  na  uwadze  powyższe,  czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaoferowania  produktu
leczniczego Copegus, Pegasys 180 mcg wstrzykiwacz z możliwością dostawy wyłącznie w terminie
do końca 2018 roku? 
Jeśli Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu leczniczego Copegus oraz Pegasys
180 mcg wstrzykiwacz w ww. okresie, to prosimy o uwzględnienie powyższego w treści SIWZ. 
Jednocześnie informujemy, iż produkt leczniczy Peginterferon alfa 2-A 180 mcg w opakowaniu typu
ampułko-strzykawka będzie dostępny Zamawiającemu przez okres obowiązywania umowy. 
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8
W związku z  rozbieżnością  informacji  dotyczącej  terminu  dostaw na  cito  podanej  w  formularzu
ofertowym wg załącznika nr 1 (24 godziny), a podanej we wzorze umowy (12 godzin), zwracam się z
prośbą o doprecyzowanie i podanie prawidłowego terminu dostaw na CITO. 
Odpowiedz:24 godziny.

Pytanie 9
Do treści § 2 ust 2. Projektu umowy prosimy o dopisanie następującej treści: „… dostawy produktów
z krótszym terminem ważności  mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i  każdorazowo
zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego”.
Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich
warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w
żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych  pozycji itp. Zgodnie z art.144 ust 2,
w związku z art. 144 ust. 1-1b,1d,1e Ustawy PZP,brak określenia warunków zmiany umowy będzie
przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust.3 umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od
tych zapisów w umowie.
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11 
Czy  w  przypadku  wstrzymania  produkcji  lub  wycofania  z  obrotu  przedmiotu  umowy  i  braku
możliwości dostarczenia zmiennika produkty w cenie przetargowej ( bo np. będzie to groziło rażącą
stratą dla Wykonawcy) Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na
wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy
zapisu §2 ust. 6 ppkt b) projektu umowy)?
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12
Do treści §2 ust.7 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z
art.552  k.c”..  z  wyłączeniem  powołania  się  przez  Wykonawcę  na  okoliczności,  które  zgodnie  z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia
towaru Kupującemu”
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 13
 Do treści §3 ust.2 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z
art.552  k.c”..  z  wyłączeniem  powołania  się  przez  Wykonawcę  na  okoliczności,  które  zgodnie  z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia
towaru Kupującemu”
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14
Do treści §3 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z
art.552  k.c”..  z  wyłączeniem  powołania  się  przez  Wykonawcę  na  okoliczności,  które  zgodnie  z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia
towaru Kupującemu”
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15
Prosimy o dopisanie do §3 ust.9 projektu umowy..” zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych”
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu
cenowym przedmiotu zamówienia 

            Z poważaniem
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