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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
(t.j. 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 IV – pytanie z dnia 04/07/2019
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 52 poz. 71 wycenę Trilacu produktu leczniczego spełniającego te same cele, w
skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu
kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. preparat po przeliczeniu do ilości wymaganych przez Zamawiajacego.
Firma V- pytanie z dnia 04/07/2019
1. Czy Zamawiający zmieni określony w par. 5.3. termin dostaw „na cito” z 8 godzin na 12 godzin? Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu
tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele
dłuższym (jak np. 12 godzin).
2. Czy Zamawiający w par. 8.3.1. na końcu dopiszę frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”?
3. Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 12.2.1 z 5% do wartości max.
0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
4. Czy Zamawiający w zadaniu nr 43 poz. 4 ma na myśli lek Natrii valproas w dawce 400mg/4ml?
Odpowiedź:
Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. ustawy Pzp modyfikuje zapisy
SIWZ Dział III. Ust. 10 pkt. 7 oraz § 5 ust. 3 poprzez zmianę wyrażenia „ ...w ciągu 8 godzin...” na „... w ciągu 12
godzin...”
Ad.2. Jeżeli cena produktu będzie w dalszym ciągu niższa od ceny urzędowej zbytu to będzie zgodna z § 4 ust. 3 oraz
4 ust. 2) umowy.
W związku z powyższym nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych zapisów.
Ad.3. Zgonie z zapisami SIWZ. Zaznaczyć należy, że Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych
ustalonych na wysokim poziomie, ponieważ termin dostawy zamówienia jednostkowego stanowi pozacenowe kryterium
oceny ofert, na podstawie którego Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to termin zadeklarowany
przez Wykonawcę w ofercie i wiąże się z większym zaangażowaniem organizacyjnym Wykonawcy oraz ryzykiem jakie
niesie za sobą niedotrzymanie terminu.
Ad.4.Tak, Zamawiający ma myśli lek w ww. dawce.
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