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Wszyscy uczestnicy postępowania
NS:

34/PN/MN/2019

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści . Na mocy art. 38 ust 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986z późn. zm.) udzielamy następujących wyjaśnień:
Uczestnik 1
Pytanie 1 Dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie we wzorze umowy fragmentu o następującej treści:
„W razie wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności takich jak: utrata statusu refundacyjnego leku, wstrzymanie
sprzedaży lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zaprzestanie produkcji, skutkujących
uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę
lub innego dostawcę przedmiotu umowy lub towaru równoważnego/odpowiednika, strony mają prawo do odstąpienia od umowy za
porozumieniem stron.”
Z uwagi na to, iż Wykonawca, może prowadzić hurtownię tzw. producencką, a nie pełnoprofilową co oznacza, że nie może dostarczyć produktów
innych niż te, które pozostają w jego portfolio i do których dostarczenia zobowiązuje się w złożonej ofercie wskazując nazwę handlową produktu,
więc faktycznie nie ma możliwości dostarczenia odpowiednika równoważnego.
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2 Dotyczy § 2 ust. 13 wzoru umowy– termin ważności produktów
Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie minimalnego terminu ważności dostarczanych produktów leczniczych do 6 miesięcy?
Biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywnie, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem i Szpital nie buduje sobie
zapasów, 6 miesięczny termin ważności wydaje się być wystarczający.
Ewentualnie proszę o wyjaśnienie, czy za uprzednią zgodą Zamawiającego istnieje możliwość dostarczenia produktów z terminem ważności
krótszym niż określony w § 2 ust. 13. Wzoru umowy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 3 Dotyczy § 2 ust.1 wzoru umowy– termin dostawy
Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji dostaw dla części 01 poz. 1 na czas niezbędny do jej prawidłowej realizacji, tj. na czas min. 48 godzin?
Obecny zapis narusza przepisy art. 29 i nast. oraz zasadę uczciwej konkurencji. Wymóg dostawy w ciągu 24 godzin od dnia zgłoszenia, dodatkowo
poprzez wyznaczenie godzinowe, jest nadmierny i nie jest podyktowany uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Celem Zamawiającego jest
otrzymanie zamówionego towaru, powyższe może zostać spełnione bez stawienia nadmiernych, wygórowanych, a wręcz niemożliwych do
spełnienia terminów dostawy. Zgodnie z zapisami Pzp oraz wytycznymi UZP termin dostawy należy wyznaczyć z uwzględnieniem wszystkich
realnych czynników, tj. ilość dostarczanego towaru, odległość, uwarunkowania komunikacyjne, konieczność dokonania odbioru, wniesienia itd.,
aby realnie możliwe było wykonanie dostawy przy dochowaniu należytej staranności i wykonaniu wszystkich etapów pośrednich. Obecny zapis
SIWZ (wyznaczenie terminu dostawy w godzinach do maksymalnie 24 godzin) jest niewątpliwie naruszeniem zapisów dotyczących równego
traktowania wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
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Uczestnik 2
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie I pozycja 160 glukozy 75 g. będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego
przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania testu krzywej cukrowej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie I pozycji 160 glukozy 75g. o smaku cytrynowym, będącej dietetycznym środkiem spożywczym
specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Oferowany preparat, ze względu na
walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
Uczestnik 3
Pytanie nr 1
Dotyczy pozycji1 w pakiecie 04: Czy Zamawiający dopuszcza dietę o osmolarności 425 mOsmo/l, z zachowaniem pozostałych parametrów diety
opisanej w SIWZ w tej pozycji? Tak niewielka różnica w o smolarności nie ma zanaczenia dla pacjenta z fizjologicznego punktu widzenia.
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Uczestnik 4
Pytanie 1
Czy zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 1 , 2 , 3 zgodzi się na sukcesywną wymianę ,podczas trwania umowy opakowań diet z typu worek na
opakowania typu butelka? Jest to związane z stopniowym wycofywaniem diet w dotychczasowych opakowaniach (workach) i zastępowaniem ich
dietami w butelkach o takich samych objętościach, wartościach odżywczych oraz kompatybilnych z takimi samymi systemami żywienia
dojelitowego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Uczestnik 5
Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 1 pozycja 5, aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl. Zamawiający
zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.
Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 34/PN/MN/2019 z dnia 31/07/2019r.
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