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Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę produktów farmaceutycznych dla OAiT
SP ZOZ MSWiA w Katowicach
nr sprawy 8/19
Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych”
z późn. zm. uprzejmie informuję, iż skierowano do nas zapytania. W poniższej tabelce,
przedstawiamy treść zapytań wraz z odpowiedziami.
Lp.

1.

Pytanie
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną
ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a
także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy
podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedzi

Podać pełne ilości opakowań
zaokrąglone w górę

2.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub
drażetki?
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne)
lub drażetki?
zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki,
lub drażetki?
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych lub kapsułek –twardych,
elastycznych) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki, tabletki powl. lub kapsułki
twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu? Celem zaoferowania
korzystniejszej oferty cenowej.

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

3.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form tabletek na tabletki
powlekane?

Tak

4.
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek
zamiast fiolek i odwrotnie? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej

Tak

Lp.

Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla
pozycji, których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności
w sprzedaży?
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z załącznika 1.1 poz. 15 In-Duct
1g – lek dostępny na czasowe dopuszczenie do obrotu tylko przez jednego dystrybutora, brak wykreślenie uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedzi

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z załącznika 1.1 poz. 18 Fungizone – zmiana dystrybutora, problemy z dostępnością

Tak, wydziela do nowego zadania
1.5

8.

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z załącznika 1.1 poz. 63 Oralsept –
brak możliwości wyceny tego produktu

Tak, wydziela do nowego zadania
1.5

9.

Czy Zamawiający w załączniku 1.1 poz. 30 miał na myśli lek Diflucan/Fluconazole o pojemności 50ml czy 100 ml?

100 ml

10.

Czy Zamawiający w załączniku 1.1 poz. 34 miał na myśli lek Klacid/Claritromycinum o pojemności 60ml czy 100 ml?

100 ml

11.

Czy Zamawiający w załączniku 1.1 poz. 36 Claritromycinum dopuści lek o pojemności fiolki 15 ml – brak dostępności leku wymaganego w siwz.

Tak, dopuszcza.

5.

6.

7.

Do §11 ust.6 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy części
zapisu niezgodnego z art. 552 Kodeksu cywilnego, pozbawiającego Wykonawcę
prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone
towary.
Do §17 ust.1 pkt 2) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę
zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej
partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 2% wartości
niezrealizowanego w terminie zamówienia częściowego?

12.

13.

Tak

Tak.

Zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z SIWZ.

zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert – określony w Rozdziale 12 SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT
który otrzymuje brzmienie:
12.1.

12.2.

Wskazanie miejsca i terminu składania oferty.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
im. Grzegorza Załogi w Katowicach,
ul. Kilińskiego 42, 40-052 KATOWICE
Dział Zamówień Publicznych
do dnia 02 kwietnia 2019 r. do godziny 12:00
Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 02 kwietnia 2019 r. do godziny 12:15
w siedzibie Zamawiającego, tj.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
im. Grzegorza Załogi w Katowicach,
Dział Zamówień Publicznych
ul. Kilińskiego 42, 40-052 KATOWICE

W związku z powyższymi zmianami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącymi do zmiany treści Ogłoszenia
o zamówieniu działając, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) Prawa zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY przekazuje do Biuletynu
Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu Nr 540056970-N-2018; zamieszczonego w dniu 25.03.2019 r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W załączeniu poprawiony zal_1 do siwz.

Z poważaniem:
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
inż. Włodzimierz Płowiec
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