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                        Poznań,  dnia   28. 07. 2017 r. 

Dz. Z. P. 16/ 29/ 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 5 

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 

• Czy Zamawiający wymaga aby  pakiecie nr 1 poz. 45 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który 

jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do 

kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? 

Odp: Zamawiający nie wymaga ale  dopuszcza 

 

• Dotyczy pakietu nr 1 poz. 68 – lek sprowadzany na jednorazowe pozwolenie – czy w związku z brakiem dostaw należy wycenić lek podając 

ostatnią cenę zakupu z informacją pod pakietem czy nie należy wyceniać wcale ? 

Odp: Należy lek wycenić, podając ostatnią cenę zakupu z informacją pod  dana częścią zamówienia. 

 

• Dotyczy pakietu nr 1 poz. 61 – lek sprowadzany na jednorazowe pozwolenie – czy Zamawiający dopuści wycenę w dostępnym opakowaniu 

x 6 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odp: Tak 

 

• Dotyczy pakietu nr 1 poz. 49 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletek powlekanych ? 

Odp: Tak 

Zestaw 2 

1. Do §9 ust.1 lit. a) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy poprzez zapis o ewentualnej karze za 

opóźnienie w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia?  

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy w zakresie  § 9 ust.1 lit.a) 

 

2. Do §9 ust.1  b) i c) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za odstąpienie od 

umowy w wymiarze 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?  

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy w zakresie  § 9 ust.1 lit.b) i c) 

 

3. Do treści §11 ust.4 lit. a) projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, 

czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza 

warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym 

produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o 

skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §11 ust.4 lit. a) projektu umowy 

następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i 

każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."  

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy w/w  zakresie.  
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4. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika 

produktu 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 zapisów §12 

ust.3 pkt 3.3 projektu umowy)? 

Odp: W przypadku, jeżeli zobowiązanie staje się niemożliwe do wykonania z powodu okoliczności niemożliwych do spełnienia przy 

dodatkowym założeniu, że okoliczności te nie były znane wykonawcy w momencie składania oferty, zobowiązanie wygasa bez rygoru 

zapłaty kar umownych. 

      Z  poważaniem 

z-ca dyr. ds. Technicznych 

inż. Czesław Walkowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


