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Dotyczy: PN 03/20 – dostawa leków II i III - dogrywka 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:                                        

Pytanie nr 1:
Pytanie 1  – Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmianę postaci  proponowanych preparato: w – tabletki  na tabletki
powlekane lub kapsułki lub draz<etki i odwrotnie?

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania drogi podania i miejsca wchłaniania – pozostałe zapisy zgodnie
z SIWZ

Pytanie nr 2:
Pytanie 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki na ampułki i odwrotnie?
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający  dopuszcza,  pod  warunkiem  zachowania  drogi  podania  oraz  za  wyjątkiem  pozycji  gdzie  wyraz:nie
zaznaczono, aby nie zamieniac:– pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3:
Pytanie 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułkostrzykawkę i odwrotnie?
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający  dopuszcza,  pod  warunkiem  zachowania  drogi  podania  oraz  za  wyjątkiem  pozycji  gdzie  wyraz:nie
zaznaczono, aby nie zamieniac:– pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4:
Pytanie 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkos:ci opakowania.  Proszę podac: sposo: b przeliczenia – do
2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w go: rę?
Odpowiedź nr 4:
Prosimy o przeliczanie zaokrąglając do pełnych opakowan:  w go: rę.

Pytanie nr 5:
Pytanie  5  –  Czy  Zamawiający  pod pojęciem  moz< liwos:ci  zmiany wielkos:ci  opakowania  rozumie  ro: wniez<  zmianę
gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający wymaga mas:ci w opakowaniu 25g, czy
moz<na zaoferowac: mas:c: w opakowaniu 20g lub 30g? Max. 30% większe lub mniejsze opakowanie?
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia.

Pytanie nr 6:
Pytanie  6  –  Zwracamy  się  z  pros:bą  o  okres: lenie  w  jaki  sposo: b  postąpic:  w  przypadku  zaprzestania  lub  braku
produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź nr 6:
Prosimy o podanie ostatniej ceny i umieszczenie odpowiedniej informacji pod zadaniem.
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Pytanie nr 7:
pytania do istotnych postanowien:  umowy: 1. Do pkt 20 istotnych warunko: w umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z tres:ci pkt 20 istotnych warunko: w umowy zobowiązania Wykonawcy
do  zagwarantowania  realizacji  zwiększonych  zamo: wien:  w  sytuacji  przewidywanych  brako: w  produkcyjnych
przedmiotu umowy, poniewaz<  Wykonawca uzalez<niony jest w takiej sytuacji od dostępnos:ci  danego produktu na
rynku?  W zamian  za  to,  prosimy o  wprowadzenia  postanowienia  zgodnie,  z  kto: rym Wykonawca,  w opisywanej
sytuacji, w miarę takich moz< liwos:ci, będzie realizował zwiększone zamo: wienia wynikające z umowy zabezpieczające
prawidłowe funkcjonowanie oddziało: w szpitalnych.
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający  oczekuje,  aby  Wykonawca  w  miarę  moz< liwos:ci  realizował  zwiększone zamo: wienia  wynikające  z
umowy i zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie oddziało: w szpitalnych. 

Pytanie nr 8:
Do pkt 21 istotnych warunko: w umowy: Prosimy dodanie sło: w zgodnych z przesłanką wynikającą z tres:ci art. 552
k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okolicznos:ci, kto: re zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru
Odpowiedź nr 8:
Nie, zgodnie z SIWZ
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