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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ III
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-66/17 na dostawę:

„Produktów leczniczych”
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.1 frazę: „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
zamówienia przez Wykonawcę”? Zakłada się, ze zamówienie złożone zgodnie
z umową zostanie zrealizowane, bez konieczności potwierdzania ze strony Wykonawcy.
Odpowiedź nr 1
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający zmieni stawkę kary umownej określonej w par. 3.7 z wartości 2% do
wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź nr 2
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający zmieni stawkę kary umownej określonej w par. 3.8 z wartości 20% do
wartości max. 5% niezrealizowanej wartości umowy? Obecna kara umowna jest rażąco
wygórowana.
Odpowiedź nr 3
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopisze w par. 3.10, że dostawca (kurier) nie musi być obecny podczas
badania towaru? Konieczność oczekiwania na sprawdzenie towaru opóźnia wszystkie kolejne
dostawy zaplanowane na dany dzień. Zgodnie z zapisem par. 3.10 reklamacja może zostać
zgłoszona w późniejszym terminie, zatem sprawdzanie towaru podczas dostawy nie jest
kluczowe.
Odpowiedź nr 4
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 7.2.7 w zakresie obowiązku dostarczenia zamiennika?
Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje,
że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie
jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej,
że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
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Odpowiedź nr 5
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 6 – dot. części nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy dla produktu leczniczego z Części nr 3 do
6 tygodni od momentu złożenia zamówienia?
Odpowiedź nr 6
Zamawiający wyraża zgodę na sześciotygodniowy termin dostawy dla produktu leczniczego
z części nr 3 poz. 1
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na
tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułkostrzykawki i odwrotnie?
Odpowiedź nr 7
Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie nr 8
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych
w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek,
ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena
innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod
względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość
opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź nr 8
Jeżeli przeliczenie występuje z powodu braku występowania żądanych opakowań na rynku
należy zaokrąglić w górę.
Pytanie nr 9 – dot. części nr 1 poz. 25
Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 25 wymaga, aby Metamizol miał możliwość podania
maksymalnej dawki 5g na dobę, zgodnie z „Zaleceniami postępowania
w bólu pooperacyjnym AD 2014” i CHPL produktu?
Odpowiedź nr 9
Zamawiający dopuszcza aby Metamizol miał możliwość podania maksymalnej dawki 5g na
dobę, zgodnie z „Zaleceniami postępowania w bólu pooperacyjnym AD 2014”
i CHPL produktu, ale nie jest to wymagane.
Pytanie nr 10 – dot. części nr 1 poz. 25
Czy Zamawiający wymaga aby produkt Pyralgin w pakiecie 1 pozycja 25 można było
mieszać z Poltram 50 i Poltram 100, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań.?
Odpowiedź nr 10
Zamawiający dopuszcza aby produkt Pyralgin w pakiecie 1 pozycja 25 można było mieszać z
Poltram 50 i Poltram 100, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, ale nie jest to wymagane.
Pytanie nr 11 – dot. części 9 poz. 17
Dotyczy pakietu 9 pozycji 17 – czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu pakowanego po 5
ampułek z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia?
Odpowiedź nr 11
Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu z odpowiednim przeliczeniem.
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Pytanie nr 12 – dot. części 9 poz. 17
Dotyczy pakietu 9 pozycji 17 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania 9 poz.
17, co pozwoli na przystąpienie do zadania większej ilości oferentów a co za tym idzie
uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty?
Odpowiedź nr 12
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Alicja Karney

UWAGA:
Wyjaśnienia treści SIWZ III zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego
www.imid.med.pl w dniu 12 stycznia 2018 roku.
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