Rzeszów, 2019.02.11

SzWNr2–ZPZ/250/011/19/114

Dotyczy przetargu nieograniczonego zakup i dostawy leków różnych w postaciach dożylnych.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z zm.) przekazuje treść zapytań od Wykonawców wraz z wyjaśnieniami.
I.
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPI produktu, Metamizolum natricum w pakiecie 3 pozycja 1 i
2, można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Poltram, Tramado/i hydroch/oricum, roztwór do
wstrzykiwań 0,5g/mI, przed podaniem pacjentowi?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
II.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 1 oraz 2 produktu leczniczego
Paracetamol w opakowaniu 10 fiolek?
2. Dotyczy Pakietu 1 pozycji 1. Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z zaleceniami brytyjskiej Agencji
Oceny Leków dotyczących bezpieczeństwa stosowania paracetamolu, preparat Paracetamol w opakowaniu o
pojemności 50 ml mógł być przeznaczony do podania u noworodków urodzonych o czasie, niemowląt,
małych dzieci i dzieci o masie ciała do 33 kg? Zapis powinien być potwierdzony odpowiednim zapisem w
ChPL.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 1 oraz 2 produktu leczniczego
Metamizole w opakowaniu 10 ampułek?
4. Dotyczy Pakietu 3 pozycji 1 oraz 2. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt metamizol zgodnie z
zapisami w ChPL, posiadał możliwość podania produktu leczniczego w dawce przekraczającej dawkę
maksymalną 5 g.
Odpowiedź:
Pyt. 1 i 3 Zamawiający wyraża zgodę.
Pyt. 2 i 4 Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
III.
1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 5 projektu umowy – 5 dniowego terminu na
rozpatrzenie reklamacji.
2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy doda zapis w zakresie zapisów § 5 ust. 1:
1. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3 % wartości brutto
niedostarczonej w terminie części przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin
dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części przedmiotu
umowy.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 poprzez zamianę słów „odsetki
ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść zapisów SIWZ w zakresie wyżej
udzielonych odpowiedzi.
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia
14.02.2019 r godz. 09.00 Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.02.2019 r godz.
09.30 w Budynku Zamówień Publicznych.
Z poważaniem
Dyrektor
Krzysztof Bałata
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