Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin, dn. 16.09.2014 r.
znak sprawy: ZP/220/72/14
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków oraz wyrobów medycznych a także
innych wyrobów stosowanych w recepturze

Wyjaśnienie nr 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 31 błękit trypanu o stężeniu 0,18% w
ampułkostrzykawce o pojemności 0,7 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. preparatu.

Wykonawca nr 2
Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktów z pakietu 25 poz. 5 – 8 w
opakowaniach x10 wkładów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W takim wypadku należy dokonać
zaokrąglenia ilości opakowań w górę.

Wykonawca nr 3
Pytanie 1.
Dotyczy zadania 22 - pozycja nr 6,7
W związku z przeniesieniem wyżej wymienionych produktów leczniczych do nowego
dystrybutora zwracamy się z prośba o wydzielenie do oddzielnego pakietu z
zadania nr 22 preparatów leczniczych poz.: 6,7.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do oddzielnego pakietu z
zadania nr 22 preparatów leczniczych poz.: 6,7.
Wykonawca nr 4
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytania:
1) Czy Zamawiający przewiduje zmianę stawki kary umownej określonej w par. 10.1.c z
10% wartości brutto umowy określonej w § 1 umowy do max. 5% wartości brutto
umowy określonej w § 1 umowy? Taka wysokość kary umownej może być oceniana jako
rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 17 pozycji nr 23 do
oddzielnego zadania?
1

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Zadania nr 17 pozycji nr 23
do oddzielnego zadania. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że preparat Levofloxacinum tabl.
500 mg jest dostępny w ciągłej sprzedaży na rynku farmaceutycznym
3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 32 leku w opakowaniu
konfekcjonowanym x 1 fiolka z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 32 leku w
opakowaniu konfekcjonowanym x 1 fiolka z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań .
4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 24 pozycji nr 1 do
oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a tym samym
ofert korzystniejszych cenowo?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podział Zadania nr 24 na dwa odrębne zadania. W
związku z powyższym Zamawiający w najbliższym terminie dokona odpowiedniej
MODYFIKACJI SIWZ w tym zakresie.

Wykonawca nr 5
Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym zadania 37
1. Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych wielkościach
opakowań tj.
- w pozycji 1 w opakowaniach 60 tabl. zamiast 90 tabl.
- w pozycji 3,4 w opakowaniach 112 tabl. zamiast 56 tabl.
Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę na powyższe opakowania.
2. Prosimy określić jak należy przeliczyć zamawiane ilości jeżeli oferujemy inne wielkości
opakowań i otrzymujemy liczby ułamkowe; zaokrąglać do pełnych opakowań czy zachować
dwa miejsca po przecinku

Odpowiedź: W przypadku, gdy Wykonawca uzyska od Zamawiającego zgodę na
dopuszczenie innego opakowania leku aniżeli zostało to określone w Formularzu cen
jednostkowych, Wykonawca winien dokonać zaokrąglenia ilości do pełnych opakowań w
górę.
Wyjaśnienie zamieszczane jest na więcej niż 6 dni przed terminem składania ofert w związku
z powyższym zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert upływa dnia 15.10.2014 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2014 r. o godz. 11:00

Z poważaniem

