SzWNr2–ZP/250/23/14/83

Rzeszów, 2014.03.25

wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy produktów leczniczych i materiałów
opatrunkowych.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia ( Dz. U.
z 2013 r. poz 907) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:
1)
Pakiet 5 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylny o wymiarach dla dorosłej osoby o rozmiarze 6x8cm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
2)
Pakiet 5
Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z folii poliuretanowej nie wzmocniony z systemem
aplikacji „ramka" z taśmą do opisu z wycięciem w rozmiarze 6cm x 7cm?
Pakiet 6, pozycja 1-4
Czy Zamawiający dopuści wyściółkę podgipsową z poliestru z możliwością sterylizacji tlenkiem etylenu?
Pakiet 6, pozycja 1-4
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby opaski podgipsowe nadawały się do steryiizacji.
Pakiet 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie kompresy gazowe 8w 7,5x7,5cm - 2szt, serweta operacyjna
sterylna włókninowa 50cm x 75cm z otworem - 1szt, pęseta plastikowa - 1szt, miska nerkowata tekturowa
-1szt, Kubek plastikowy - 1szt, tupfery w kształcie śliwki śr. 3cm - 5szt, rękawiczki lateksowe bezpudrowe
rozm, M -2szt, wodoodporny podkład 50x70cm (owinięcie zestawu) - 1szt?
Odpowiedź:
Pakiet 5 - Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pakiet 6 poz. 1-4 /1 Zamawiający dopuszcza możliwość sterylizacji tlenkiem etylenu.
Pakiet 6 poz. 1-4/2 Zamawiający nie odstępuje od wymogu możliwości sterylizacji.
Pakiet 7 poz. 1 Zamawiający dopuszcza.
3)
1) § l Umowy -czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie na zakończenie
sformułowania „ oraz zgodnie z postanowieniami mniejszej umowy poniżej" ?
2) § 2 ust.l Umowy -czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie po
słowach ,,niniejszej umowy" sformułowania „na dzień jej zawarcia" ?
3) § 2 ust.5 Umowy -czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie na zakończenie
sformułowania „ zmiany te następować będą z dniem wejścia w życie stosownych przepisów prawa, bez
obowiązku zawierania pisemnych aneksów do umowy"?
4) § 2 ust.6 Umowy -czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie po słowie „nowych" sformułowania
„maksymalnych"?
5) § 2 ust.7 Umowy -czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez (a) zastąpienie słów;
„ na niższe niż" sformułowaniem „na inne niż", (b) zastąpienie słowa: „ niższe " sformułowaniem „ inne ".
(c) zastąpienie słowa: ,,obniżone " sformułowaniem „zmienione " (d) dodanie na zakończenie sformułowania
„bez obowiqzku zawierania pisemnych aneksów do umowy"?
6) § 2 ust. 9 Umowy -czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego postanowienia?

7) § 2 ust.10 Umowy- czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji poprzez: (a)wykreślenie
sformułowania „zmiany umowy w postaci aneksu ze skutkiem od"? [b] dopisanie sformułowania „Zmiany, o
których mowa w zdaniu pierwszym nie wymagają zawierania pisemnych aneksów do umowy."?,
8] § 3 ust. l Umowy - czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy leków do 48
godzin, licząc od chwili złożenia zamówienia?
UWAGA; wskazywanie przez Zamawiającego zbyt krótkich terminów dostaw (np„ w tym samym dniu)
powoduje znaczne ograniczenie podstawowych zasad pzp.: równego traktowania wszystkich wykonawców
oraz uczciwej konkurencji- wyłącza z możliwości uczestniczenia w przetargu wykonawców, którzy
posiadają swoje siedziby/hurtownie w pewnym oddaleniu od siedziby Zamawiającego
9) § 3 ust.5 Umowy- czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia sformułowania „załatwić"
zastąpić je sformułowaniem „rozpatrzyć"?
10] § 3 ust.6 Umowy- czy Zamawiający dopuszcza możliwość: (a) zastąpienia sformułowania ,,nie
załatwienia" sformułowaniem „nie rozpatrzenia"7
11) § 3 ust.6 pkt 2) Umowy- czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia, jako
zbyt restrykcyjnego, a także (w konsekwencji) ostatniego zdania tego ustępu?
12) § 4 ust. 1 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację-zapisu poprawa (a) skrócenie
terminu zapłaty do 30 dni, (b) wykreślenie zdania Namawiający zastrzega sobie prawo żądania od
Wykonawcy dostarczania faktur w wersji elektronicznej w każdym czasie trwania umowy w formacie
,,Cezal-Malicki" lub równoważnym, umożliwiającym wczytywanie danych do systemu Hipokrates -Aptekadostawy automatyczne produkcji Asseco Polana SA."'?
13] § 4 ust.2 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie zdania:
„Zgody takiej Zamawiający nie może bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia
15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane
tą ustawą.'?
14] § 4 ust.3 Umowy -czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego postanowienia, jako niezgodnego
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (zarówno kc„ jak i ustawy z dnia 15.04.2011r. o
działalności leczniczej [Dz.U. nr 112, poz. 654] ]? Ponadto zastrzeżenie kary umownej 20% w stosunku do
wartości umowy - jest nie do zaakceptowania!
15] § 5 ust.2 Umowy -czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego postanowienia?
16] § 5 ust.3 Umowy -czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie po słowie
„wartości" sformułowania „niewykonanej części" ?
UWAGA - funkcją kar umownych jest dyscyplinowanie zobowiązanego, nie zaś nadmierna restrykcyjność!
Dlatego też procentowy poziom tych kar winien być miarkowany - i to zarówno jak chodzi o wskazanie
procentowe naliczania, jak i wartość stanowiącą podstawę naliczania. Przepis art.484 §2 kc, daje wykonawcy
(dłużnikowi), prawo żądania zmniejszenia takiej kary [gdy zobowiązanie zostało w znacznej części
wykonane lub jest rażąco wygórowane],
17] § 5 ust.6 Umowy -czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez zastąpienie
sformułowania „14 dni" sformułowaniem „28 dni”?
18] § 9 Umowy - czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w ten sposób, by dodać
sformułowanie: „z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych niniejszą umową, w tym postanowieniem § 2 ust.
10 powyżej oraz §11 ust. 2 poniżej."?
19] § 11 ust. 1 Umowy- czy Zamawiający dopuszcza możliwość; (a) wykreślenia sformułowania „lub
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego"- jako niezgodnych z przepisami powszechnie obowiązującymi
w tym kc. oraz pzp. (jest powtórzeniem zmienionego - uchylonego przepisu pzp.) [b] dopisania po słowach
„w terminie określonym w §3 ust. 1" sformułowania „o ile przekroczenie terminu umownego będzie dłuższe
niż 36godzm"?
20] § 11 ust.2 Umowy- czy Zamawiający dopuszcza możliwość; dodania kolejnego podpunktu w brzmieniu:
„ przypadki określone §2 ust 10 powyżej"?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

4.
1. Pakiet nr 7 – Czy w skład zestawu do cewnikowania wchodzi serweta bez elementu kontrastującego w
promieniach RTG i bez tasiemki? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź: Pakiet 7 Zgodnie z przedstawionym opisem Zamawiający nie wymaga.

5.
Przedmiot zamówienia – Pakiet 7:
1. Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cewnikowania z serwetą operacyjną
4 warstwową 20 nitkową z chipem RTG w rozmiarze 20 cm x 30 cm oraz nerką plastikową? Reszta
parametrów bez zmian.
Odpowiedź: Pakiet 7 Zamawiający wymaga serwety o minimalnym rozmiarze 30x30cm.

6.
Pytania.do asortymentu;
Pakiet 5, poz. l.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku sterylnego z mikroporowatej,
miękkiej, elastycznej włókniny, która zapewnia doskonałe dopasowanie opatrunku do ciała pacjenta,
paroprzepuszczalny, hypoalergiczny klej akrylowy, w rozm. 7,2 cm x 5 cm? Zapewnia szybkie, trwałe i
stabilne umocowanie kaniuli w miejscu wkłucia, a właściwości ochronne opatrunku minimalizują ryzyko
przypadkowego zanieczyszczenia.
Pytania dot. treści umowy:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu podania na fakturze daty ważności, numeru
serii i kodu EAN, dane te będą podane na dokumencie WZ dołączonym do faktury?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 2 dni roboczych?
3. Czy Zamawiający zgadza się zapisać, że dostawa będzie przypadać w dni robocze od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy?
5. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany
średniego kursu NBP walut EURO lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku
gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Preaesa GUS za
okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź:
Pakiet 5 poz.1 Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Umowa pyt.1 Zamawiający dopuszcza
pyt. 2 i 3 Zamawiający zmienia treś ć § 3 ust. 1 Projektu umowy (dotyczącego Pakietów 5, 6, 7) i
nadaje mu brzmienie:
,,1. Dostawy będą realizowane na bieżąco w wielkości i asortymencie częściami do Apteki Szpitalnej
Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 48 godzin przypadających w dni
robocze od złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer............, a w przypadku zamówień na
,,CITO” - w terminie nie dłuższym niż 24 godziny przypadające w dni robocze od złożenia zamówienia.”
pyt. 4, 5 Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

7.
Pytanie nr 1
Dotyczy: Pakiet 7: Zestaw do cewnikowania
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zestawie do cewnikowania:
operacyjna 4-warstw. Z gazy 17 -nitkowej w rozmiarze 45cm x 45cm – 1 szt.
Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Odpowiedź: Pakiet 7 Zamawiający dopuszcza.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia ( Dz. U. z
2013 r. poz 907) zmienia treść zapisów SIWZ w wyżej wymienionym zakresie.
Z poważaniem
Dyrektor
Janusz Solarz

