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Sokółka dn. 31.10.2013r
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 200000 euro na dostawa
materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz leków i materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych
w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141310-6 strzykawki; 33141420-0 rękawice ; 33157100-6 maski
do gazów medycznych chirurgiczne; 33141200-2 cewniki; 33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33600000-6 produkty farmaceutyczne
Znak sprawy: SPZOZ JU2 / 2013 Nr ogłoszenia – 442070 z dnia 30.10.2013
Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9A pozycja 1 diety Supportan w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta
do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa, bogatoresztkowa, stosowana w chorobie nowotworowej
zawierająca białko (wysoka zawartość): mleko (kazeina, hydrolizat serwatki)(10,0g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość, bogaty w
EPA z oleju rybiego): olej szafranowy, olej słonecznikowy, olej rybi (EPA,DHA), MCT(6,7g/100ml), węglowodany (niska zawartość):
maltodekstryny, cukier trzcinowy(12,4g/100ml), błonnik: inulina (prebiotyk), dekstryny pszenicy(1,2g/100ml) o osmolarności 340
mOsm/l?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 9A pozycja 2 diety Diben w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do
żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy zawierająca białko mleka(w tym
kazeina)(4,65g/100ml) tłuszcze(wysoka zawartość tłuszczów, MUFA)(olej słonecznikowy, olej szafranowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej
rybi EPA,DHA)(4,6g/100ml) o niskiej zawartości węglowodanów(skrobia, fruktoza) (9,25g/100ml) błonnik(wysoka
zawartość)(dekstryny tapioki, celuloza mikrokrystaliczna) (1,5g/100ml) o osmolarności 345 mosmol/l?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 9A pozycji 4, diety cząstkowej w proszku Fresubin Protein Powder,
Suplement białka - białko serwatki w proszku(proszek rozpuszczalny), zawierająca 87g/100g białka, tłuszcze 1g/100g, nie
zawierająca błonnika, wartość energetyczna 360kcal/100g w opakowaniu jednostkowym po 300 g po odpowiednim przeliczeniu na
gramy i zaokrągleniu do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 9A pozycji 7 zgłębnika Freka CH 8/120 cm - zgłębnik poliuretanowy w
wersji żołądkowo-dwunastniczej, ze znacznikiem RTG, podziałką i końcówką EN- lock, długości 120 cm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 9A pozycji 11 pompy do karmienia dojelitowego do stosowania
zarówno stacjonarnego, przy łóżku pacjenta, jak i przenośnego. Posiadająca mechanizm pompujący obrotowo - perystaltyczny.
Przeznaczona jest wyłącznie do stosowania enteralnego (podaż dożołądkowa, dojelitowa). Zakres ustawienia całkowitej dawki: 1–
5000 ml, dokładność ustawienia szybkości podaży diety: 1 ml od 1 ml do 100 ml, 5 ml od 100 ml do 5000 ml, czytelny wyświetlacz,
świecący podczas pracy pompy, wizualna i akustyczna sygnalizacja problemów (alarmy), Zasilanie z sieci lub akumulatora, zacisk do
umocowania do stojaka w zestawie, bateria: wewnętrzna, ładowalna, litowo-jonowa, czas pracy z baterii: 24 h przy szybkości podaży
125 ml/h?
6.Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że pompa będzie kompatybilna z opakowaniami diet wymienionymi
w pakiecie 9A poz. 1 i 2 oraz spełni pozostałe warunki SIWZ.
7.Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy?
Odpowiedź: Tak, za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy
8.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie
opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na
niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11,
wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
9.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony
mogą zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu
z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych
opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”? Dodanie powyższego zdania nie zagraża
interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował
możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub
znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o
zmianie umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10.Zważywszy na treść § 7 ust. 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na
pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z
poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów;
zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych
produktów.
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić ilości jaką na pewno zakupi. Zapotrzebowanie Zamawiającego
powstało w oparciu o zużycie z lat ubiegłych
11.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostały skreślone słowa „za które nastąpiła zapłata”? Sposób obliczania
kary umownej opisany w § 8 wzoru umowy oznacza, że brak zapłaty wymagalnych zobowiązań przez Zamawiającego (czyli
naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego) paradoksalnie spowoduje zwiększenie obciążającej wykonawcę kary
umownej wynikającej z § 8 wzoru umowy. Taki sposób obliczania kary umownej jest sprzeczny z celem kary umownej i wymaga
modyfikacji; w przeciwnym razie postanowienia § 8 wzoru umowy należałoby uznać za sprzeczne m.in. z zasadami współżycia
społecznego, a tym samym za nieważne z mocy art. 58 § 2 i § 3 Kodeksu cywilnego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
12.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy słowa „ze opóźnieniem” zostały zastąpione słowami „ze zwłoką”?
Uzasadnione jest aby odstąpienie od umowy mogło nastąpić w przypadku co najmniej dwukrotnego dostarczenia towaru ze zwłoką
(czyli opóźnieniem zawinionym przez Wykonawcę), nie zaś w przypadku jakichkolwiek opóźnień, czyli także niezawinionych przez
Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie
z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za
wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
13.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści:
„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na
doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał
wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego
wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są
niekorzystne dla obu stron.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie jest zainteresowany bezpodstawnym
rozwiązywaniem umów.
MODYFIKACJA SIWZ
W związku z omyłką pisarską popełnioną przez Zamawiającego a dotyczącą Grupy 11a, Zamawiający działając na podstawie art.38
ust. 4 Ustawy PZP informuje, iż dokonuje modyfikacji n/w zapis:
Ulega zmianie opis asortymentu w grupie 11a.
Stan przed modyfikacją:
Grupa 11a - 33692100-8/ 33600000-6/33622000-6/ 33661200-3 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty
lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego; Środki znieczulające; 33690000-3 Różne produkty lecznicze
Stan po modyfikacji:
Grupa 11a - 33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne
Sporządził: St. inspektor d/s zamówień publicznych
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