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Sokółka dn. 06.02.2018r
WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 221000 euro
na dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w
recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej
SIWZ - CPV - 33600000-6.
Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2018 Nr ogłoszenia – 2018/S 016-032143 z dnia 24.01.2018r
W związku z omyłką Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 32 z dnia 30.01.2018r.
32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10, pozycji 11 oraz pozycji 18 z Grupy nr 69 i stworzy
osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co
przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.
Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
1. Grupa nr 66, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści żel do cewnikowania a’12ml w aplikatorze strzykawkowym
posiadającym skalę, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane
lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie, tabletki/kapsułki o
przedłużonym uwalnianiu na tabletki/kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci w następujący sposób: tabletki na tabletki
powlekane, drażetki i odwrotnie; fiolki na ampułki i odwrotnie; tabletki kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
na tabletki kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie. Zamawiający nie wyraża zgodę na zamianę
postaci w następujący sposób: tabletki na kapsułki.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) celem
przedstawienia oferty korzystniejszej cenowo? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość
opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość
opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Dodatek nr. 2 do SIWZ ,,Dopuszcza się możliwość zaproponowania preparatów w opakowaniach
innych (wielkość opakowania) niż opisane w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości tabletek, kapsułek,
fiolek, amp-strz itp. z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.’’
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem
zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce w oparciu o mg, ml
itp.)
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy zaopatrzenia częściowego dla pozycji nr 38 w
Grupie 18 - Phenobarbital, 40mg - do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia wraz z niezbędną
dokumentacją – lek na import docelowy?
Odpowiedź: §2 ust. 3 wzoru umowy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar do
magazynu Zamawiającego tj. apteka szpitalna parter budynku SPZOZ i rozłożyć we wskazanym miejscu
dotyczy grupy 44,45,65,69, 71,74,77,79,85 na własne ryzyko i koszt, w terminie do …* dni roboczych liczonych
od dnia otrzymania zamówienia (*nie dotyczy pozycji realizowanych w ramach importu docelowego), jeżeli
jednak dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi
w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. W przypadku zamówień na ,,cito’’ Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar do magazynu Zamawiającego tj. apteka szpitalna parter
budynku SPZOZ i rozłożyć we wskazanym miejscu dotyczy grupy 44, 45, 65, 69, 71,74,77,79, 85 na własne
ryzyko i koszt do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu
wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa zostanie dostarczona do Izby Przyjęć

szpitala a odbioru leków dokona lekarz nadzorujący.
6. Czy w przypadku decyzji pozytywnej odnośnie wydłużenia terminu realizacji zamówień cząstkowych dla pozycji
nr 38 w Grupie 18, Zamawiający poprawi kryterium oceny oferty w części dotyczącej w/w pozycji, dopisując
adnotację „nie dotyczy Grupy 18 poz. 38”?
Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie nr. 5.
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Grupy 46 poz. 3 leku Levofloxacin do osobnego pakietu, ze
względu na brak wiedzy czy dany lek pozostanie do końca trwania umowy w portfolio Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
8. Czy procedura wskazana w par. 2.3 zakłada obecność dostawcy (kuriera) podczas sprawdzania dostaw?
Zamawiający posługuje się frazą „po dostarczeniu towaru” – jednocześnie jednak treść par. 2.4 oraz 2.5
wskazywałaby, że takie badanie odbywa się w obecności kuriera, skoro może skutkować odmową przyjęcia
dostawy. Koniczność oczekiwania na sprawdzenie towaru (zwłaszcza na sprawdzenie jakościowe, które
zasadniczo zdaniem Wykonawcy jest niemożliwe do dokonania w chwili przyjęcia towaru, względnie
wymagałoby otwarcia wszystkich opakowań, zbadania ampułek, blistrów itd.) opóźni wszystkie kolejne dostawy
zaplanowane na dany dzień.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
9. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.1.e)? 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 inny produkt, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą
stratą po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź: Nie dotyczy.
10. Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 6.3 z 15 % do wartości max 5%? Obecna
kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Nie dotyczy.
11. Czy Zamawiający wykreśli zapisy par. 7.7 i 7.8? Zapisy te wydają się w przyjętej konstrukcji dostaw zbędne,
albowiem każde złożone do dnia zakończenia umowy zamówienie będzie po prostu zrealizowane i
zafakturowane. Należy zatem założyć, że ustalanie zaawansowania prac nie jest konieczne w formie protokołu,
którego sporządzenie angażowałoby niepotrzebnie zasoby po obu stronach.
Odpowiedź: Nie dotyczy.
12. Czy zamawiający dopuści preparat Sevoflurane Sojourn 250 mln, 100%, Firmy Bioton (Piramal) w butelce
250ml – płyn wziewny, w szkalanym pojemniku ze szczelnym bezpiecznym systemem napełniania typu Drager
Filling Adapter S wraz z bezpłatnym użyczeniem parowników? Drager Filling Adapter S, przeznaczony jest do
napełniania parowników środkiem anestetycznym. Jest bezpieczny dla pacjentów oraz personelu medycznego.
Stanowi szczelny, bezpośredni system napełniania parownika umożliwiający bezpieczne uzupełnianie
parowników. Oferowany wraz z bezpłatnym użyczeniem na czas trwania przetargu parowników kompatybilnych
z przedmiotem zamówienia i aparatami będącymi na wyposażeniu szpitala (umowa użyczenia/dzierżawy,
przeglądy i serwis na koszt producenta zaoferowanego preparatu). Sevoflurane płyn do inhal. 250ml firmy Bioton
spełnia warunek zapisany w zamówieniu - zawartość wody do 0,1%- gdyż nie posiada wody mniej niż 0,1% a
dodatkowo ma 5-cio letni okres przydatności do użycia.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
13. GRUPA 68 Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pianki w opakowaniu a’400ml z
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, należy wycenić 187,5op.
14. GRUPA 68 Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania olejku w opakowaniu a’500ml z
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, należy wycenić 30op.
15. GRUPA 69 Poz. 19 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku oczyszczającego ranę do
aktywacji płynem, który może pozostać na ranie do 72 h?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
16. GRUPA 69 Poz. 20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku oczyszczającego ranę do
aktywacji płynem, który może pozostać na ranie do 72 h?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
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