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Poznań, dnia 25. 07. 2017 r.
Dz. Z. P. 16/ 23/ 17
Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na dostawę produktów leczniczych,
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.07.2017 r. 2017 /S 128 -260467 .
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3
W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego
Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1, 2
wyjaśniam:

Zestaw 1
Część nr 24, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści żel w ampułkostrzykawkach o pojemności 5ml?
Odp: Tak , z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań o pojemności 5ml, na ilość wymaganą przez zamawiającego.

Część nr 24, pozycja 1
Czy żel powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą dla pacjenta metodą sterylizacji, tj. parą wodną?
Odp: Nie.

Część nr 24, pozycja 1
W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia wraz z
ofertą lub na wezwanie badań na biokompatybilność chlorheksydyny zwartej w żelu?
Odp: Nie

Zestaw 2
1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z części 1 pozycji 27, 65 co pozwoli na przystąpienie do
nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?
Odp: Zamawiający nie wydziela w/w pozycji z części nr 1.

2.

Zwracamy się z uprzejmą prośba o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w części 2 pozycja 6 produktu leczniczego
Cefepim 1g konfekcjonowanego w fiolkach a’ 10 sztuk?
Odp: Tak, Zamawiajaąy dopuszcza

3.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w części 2 pozycja 14 produktu leczniczego
Linezolid 600mg/300ml konfekcjonowanego w butelce stojącej, z dwoma sterylnymi, różnymi portami, typu KabiPac?
Odp: Tak, Zamawiajaąy dopuszcza

4.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z części 2 pozycji 6, 8, 14 co pozwoli na przystąpienie
do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?
Odp: Zamawiający nie wydziela w/w pozycji z części nr 2.

5.

Zwracamy się z uprzejmą prośba o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w części 3 produktu leczniczego Paracetamol
Kabi konfekcjonowanego w fiolkach, przy zachowaniu pozostałych wymagań produktu?
Odp: Tak
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6.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z części 13 pozycji 2 – Paklitaksel 300mg/50ml co
pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?
Odp: Zamawiający nie wydziela w/w pozycji z części nr 13.

Zestaw 3
1.

Czy w Zadaniu nr 1 poz. 67 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku Paracetamol 500mg tabl. pakowane po 50 sztuk?
Odp: Nie

2.

Czy w zadaniu nr 13 poz. 1 Zamawiający dopuści do wyceny lek Etopozyd 100mg/5ml (20mg/ml) koncentrat do sporządzania roztworu do
infuzji, który zgodnie z informacją zawartą w Charakterystyce Produktu Leczniczego nie może być przechowywany w lodówce, ale posiada
stabilność fizyko-chemiczną roztworów rozcieńczonych do stężeń 0,2mg/ml i 0,4mg/ml w roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań (0,9%
w/v) oraz w roztworze glukozy do wstrzykiwań (5% w/v) przez okres odpowiednio 96 i 48 godzin w temperaturze pokojowej?
Odp: Nie

Zestaw 4
1.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:
Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar płatnych w następujących
przypadkach i wysokości:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a.

za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3
w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości
brutto niedostarczonej partii zamówienia,

b.

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 4 ust. 1.

c.

za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy
faktycznej i prawnej w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 4 ust. 1.
Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy w zakresie § 9 ust. 1 .

Z poważaniem
z-ca dyr. ds. Technicznych
inż. Czesław Walkowiak
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