Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Chełmie
Znak Sprawy: ZP: 3311/28-7/2019

Data: 2019-07-15
Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy : przetargu nieograniczonego ZP 3311/28/2019 zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych – różnych produktów leczniczych
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania:
Firma XV - pytanie z dnia 15/07/2019
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w zadaniu nr 21, pozycja nr 5, 6, diety do żywienia dojelitowego o niskiej
osmolarności, w granicach 200-206 mOsm/l, której zastosowanie skutkuje dużo mniejszą ilością powikłań ze strony
układu pokarmowego (biegunki) ?.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Wymagania zostały określone w SIWZ.
Pytanie nr 2
Czy z uwagi na fakt, że podaż białka jest kluczowym aspektem, związanym z bezpiecznym i skutecznym żywieniem
pozajelitowym, a z uwagi na możliwość zaoferowania klinicznie nie równoważnych produktów, Zamawiający oczekuje, aby w zadaniu nr 29, pozycja nr 1, 2, 3, 4, wyspecyfikowane worki do żywienia pozajelitowego, zawierał przynajmniej 5,7g aminokwasów w 100ml mieszaniny żywieniowej (po aktywacji worka) ?.
Odpowiedź: Wymagania zostały określone w SIWZ.
Z uwagi, że cynk jest ważny kofaktorem wielu istotnych dla organizmu przemian biochemicznych, a jego niedobór
skutkuje między innymi upośledzeniem gojenia się ran, proszę o doprecyzowanie czy oferowane w zadaniu nr 29 worki trzykomorowe, powinny zawierać przynajmniej 0,02-0,06 mmo/l cynku?.
Odpowiedź: Wymagania zostały określone w SIWZ.
Pytanie nr 4 Z uwagi n aspekt ekonomiczny (dodatkowy kosz dezynfekcji) oraz zalecenia dotyczące zamkniętej linii
podaży płynów infuzyjnych, w zadaniu nr 36, pozycja nr 1, 2,
(Paracetamolum), Zamawiający oczekuje, zaoferowania w/w preparat w flakonie-butelce wykonanym z polietylenu, z
dwoma sterylnymi portami, nie wymagającymi dezynfekcji przy pierwszym użyciu, do którego podłączony zestaw do
podaży płynu infuzyjnego nie wymaga odpowietrzania ( opakowanie szklane typu fiolka z w/w preparatem paracetamolu wymaga odpowietrzenia zestawu do podaży, a tym samym następuje otwarcie zamkniętej linii do podaży płynów)?.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Wymagania zostały określone w SIWZ.
Firma XV - pytanie z dnia 15/07/2019
1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu tylko na rozpatrzenie
reklamacji
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy
w zakresie zapisów § 12 ust. 2 pkt. 1-2, 5:
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących
wysokościach:
1

1) W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia jednostkowego tj. w terminie dłuższym niż wskazany w § 5 ust.
8 oraz ofercie Wykonawcy, będącym jednym z kryterium oceny ofert na podstawie którego dokonano wyboru
najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto
niezrealizowanego w terminie zamówienia jednostkowego lub jego części za każdy dzień opóźnienia, jednak nie
więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia jednostkowego lub jego części
2) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może domagać się od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
5) Za nie przedłożenie w terminie dokumentów i/lub oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 i 4 oraz w § 13 ust. 3
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wartości części umowy, której dotyczą nie przedłożenie w terminie
dokumenty i/lub oświadczenia, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia, w którym upłynął wyznaczony termin,
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, której dotyczą nie przedłożenie w terminie
dokumenty i/lub oświadczenia,
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
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