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Poznań, dnia 27. 07. 2017 r.
Dz. Z. P. 16/ 26/ 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 4
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
1.

Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.4 frazę: „Ponadto do każdej faktury należy dołączyć LOG temperatury lub inny dokument potwierdzający
wymagane warunki transportu leków dla których producent ustanowił wymagania 2-8°C (,, zimny łańcuch’).”? Dostawa odbywa się zgodnie
z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną, za co Wykonawca bierze odpowiedzialność, nadto konieczność drukowania i dostarczania wydruków
temperatury transportu powoduje opóźnienia w kolejnych dostawach zaplanowanych na dany dzień.
Odp: Zamawiający nie wykreśla powyższej frazy i tym samym nie zmienia zapisu umowy.

2.

Czy Zamawiający rozważa zmniejszenie kary umownej określonej w par. 9.1.a z 2% do wysokości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest
rażąco wygórowana.
Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy w zakresie § 9.1 a

3.

Czy Zamawiający rozważa zmniejszenie kary umownej określonej w par. 9.1.b z kwoty 10% do wysokości max. 2%? Obecna kara umowna
jest rażąco wygórowana.
Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy w zakresie § 9.1 b

4.

Czy Zamawiający rozważa zmniejszenie kary umownej określonej w par. 9.1.c z kwoty 10% do wysokości max. 2%? Obecna kara umowna
jest rażąco wygórowana.
Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy w zakresie § 9.1 c

5.

Czy Zamawiający w par. 10.2 wykreśli frazę „w szczególności”? Prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili bez podstaw wyliczonych
wyczerpująco w umowie narusza zasadę pacta sunt servanda, zatem zasady uczciwego obrotu.
Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy w zakresie § 10.2

Zestaw 2
1.

Czy Zamawiający oczekuje, aby żel nie zawierał parabenów, które są konserwantami o potencjale alergogennym?
Odp: Nie

2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do
podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride
0,05%), bez parabenów z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii
pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą ważności i składem chemicznym
na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?
Odp: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

3.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oferowany produkt nie powinien zawierać żadnych substancji konserwujących, co do których
istnieją podejrzenia o szkodliwym działaniu na organizm pacjenta (oświadczenie producenta).
Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy ujęte w specyfikacji.
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4.

Czy Zamawiający oczekuje aby w przypadku stosowania oferowanego żelu do wprowadzania cystoskopu, żel zachowywał pełną przejrzystość i nie
utrudniał widoczności?
Odp: Nie

Zestaw 3
Pytanie 1:
do treści §2 ust.2 projektu umowy dostawy
Czy Zamawiający dopuści: składanie zamówień na formularzach Wykonawcy dla asortymentu zawartego w części nr 14 poz. 1 ?
wzory formularzy: zamówienia i oświadczenia świadczeniodawcy w załączeniu
Odp: Tak
Pytanie 2:
do treści §11 ust.4a projektu umowy dostawy
Czy Zamawiający zaakceptuje termin ważności dostarczanych produktów leczniczych równy minimum połowie maksymalnego terminu ważności ?
(tj. 12-u miesięcy w przypadku 24 miesięcznego terminu ważności, 9-u miesięcy w przypadku 18 miesięcznego terminu ważności, itd. …)
Odp: Nie
Pytanie 3:
do treści §9 ust.1 a-d projektu umowy dostawy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę ?
i pozwoli na wprowadzenie modyfikacji do zapisów wzoru umowy dostawy poprzez nadanie § 9 ust.1 a, b, c i d nowego brzmienia:
,,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 1% wartości brutto niedostarczonej partii
zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5% wartości umowy brutto
określonej w § 4 ust. 1.
c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 5 % wartości brutto umowy
określonej w § 4 ust. 1.
d. za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia w
wysokości 100,00 zł brutto za każde tego rodzaju zdarzenie.
Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy.
Pytanie 4:
do treści § 10 projektu umowy dostawy : odstąpienie od umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie modyfikacji do zapisów umowy poprzez dodanie do wzoru umowy dostawy w § 10 ust. 6
dodatkowego zapisu o treści: ,,Przed odstąpieniem od umowy/rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego
wykonywania umowy” ?
Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu § 10 umowy.

Pytanie 5:
do treści siwz : formalności jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy:
Czy w sytuacji gdy, siedziba firmy/osoba uprawniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy znajduje się w poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie umowy do podpisu na adres Wykonawcy ?
Odp: Zamawiający prześle umowę na adres wskazany w formularzu oferty bądź na adres poczty elektronicznej.

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