
Świecie, dnia 11 grudnia 2018 r.

WYJAŚNIENIA nr 2 do SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zmówienia publicznego pn. DOSTAWY LEKÓW i PŁYNÓW INFUZYJNYCH
(2019) dla  Wojewódzkiego  Szpitala  dla  Nerwowo  i  Psychicznie  Chorych  im.  dr  J.  Bednarza  w  Świeciu,
prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  oznaczenie  sprawy  V.271.10.2018 (ogłoszenie  o
zamówieniu DUUE 2018/S 220-503207 z dnia 15-11-2018)

Zamawiający,  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu
zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 25.

„Do §7 ust.3 projektu umowy. Prosimy o dopisanie:"...w terminie 7 dni od otrzymania”

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 26.

„Do §9 ust.6 projektu umowy prosimy o dodanie:"....pod warunkiem, że nowy/tańszy generyk znajduje
się w ofercie wykonawcy".”

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 27.

„Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości
dostarczenia  zamiennika  leku  w  cenie  przetargowej  (bo  np.  będzie  to  groziło  rażącą  startą  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 §9 ust.8 projektu umowy)?”

Odpowiedź:  Zamawiający wyraźnie określił tę kwestię w par.9 ust.8 wzoru umowy.

Pytanie 28.

„Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na zmianę  zapisów umowy w §11 ust.1 ppkt a) poprzez zapis o
ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ
części przedmiotu umowy?”

Odpowiedź:  Nie.
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Pytanie 29.

„Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na zmianę  zapisów umowy w §11 ust.1 ppkt b) poprzez zapis o
naliczaniu ewentualnych kar za opóźnienie dostawy w wysokości nie większej niż 0,3% wartości brutto
niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki?”

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 30.

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 31.

Odpowiedź:  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: (1) Tak; (2) Nie wymaga.

Pytanie 32.

Odpowiedź:  Nie, ponieważ żel również został ujęty w SIWZ, w pakiecie nr 2 poz.101.

Pytanie 33.

Odpowiedź:  W pakiecie nr 4 poz. 46 znajduje się lek – Quetiapinum 300 mg x 60 tabl o
przedłużonym  uwalnianiu.  Lek,  którego  pytanie  dotyczy  –  Diazepam  5  mg  x  20  tabl  -
występuje w  pakiecie nr 3 poz. 46. Pomimo tej pomyłki Zamawiający wyraża zgodę na jego
wycenę w postaci tabletki powlekanej.

Pytanie 34.

Odpowiedź:  Tak.
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Pytanie 35.

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie 36.

Odpowiedź:  Tak.

Pytanie 37.

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie 38.

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie 39.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza wycenę leku w but. 240 ml.

Pytanie 40.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny tego preparatu.
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Pytanie 41.

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 42.

Odpowiedź:  Tak.

Pytanie 43.

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 44.

Odpowiedź:  Nie.
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Pytanie 45.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Pytanie jest zbyt ogólne.

Pytanie 46.

„Pakiet 16
Poz.2. 
Prosimy o doprecyzowanie wielkości opakowania.”

Odpowiedź:  Zamawiający w pakiecie nr 16 poz. 2 doprecyzowuje: „Produkt biobójczy w
opakowaniach po 500 ml”.

Pytanie 47.

„Pakiet 9 pozycja 81,82,83 
Czy Zamawiający miał na myśli lub ewentualnie dopuści preparat o nazwie Resource ? 
W pozycji 81 Resource Protein 
W pozycji 82 Resource Diabet Plus 
W pozycji 83 Resource 2.0 + Fibre”

Odpowiedź:  Tak.
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