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                                               Znak Sprawy: ZP/220/72/22                            
Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych w tym materiałów opatrunkowych i akcesoriów okulistycznych oraz odczynników laboratoryjnych na potrzeby SPSK-2.

WYJAŚNIENIE NR 4
Wykonawca nr 15 
1.	Prosimy o informację jak postąpić w przypadku, gdy żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest jego tymczasowy brak, a nie ma innego leku równoważnego, którym można byłoby  go zastąpić ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby w takim przypadku wyrobu nie wyceniać w tej pozycji i wskazać na brak dostępności produktu w formularzu cen jednostkowych np. odnośnik z informacją: brak produkcji, produkt czasowo niedostępny itp).

2.	Dot. zad. 10 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie danej pozycji z pakietu W związku z problemami z dostępnością?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby w przypadku braku produktu określonego w formularzu cen jednostkowych nie wyceniać tej pozycji i wskazać na brak dostępności produktu w formularzu cen jednostkowych np. odnośnik z informacją: brak produkcji, produkt czasowo niedostępny itp).

Ważne!
W przypadku gdy oferowany produkt  został wycofany z produkcji bądź jest tymczasowo niedostępny i nie jest znany termin wznowienia produkcji, wycenę pozycji podaje tylko ten Wykonawca, który posiada zapas wystarczający na cały okres realizacji umowy. Pozostali Wykonawcy w formularzu cen jednostkowych w pozycji, w której widnieje produkt wycofany z produkcji bądź produkt tymczasowo niedostępny podają adnotację o wycofaniu produktu z produkcji bądź jego czasowej niedostępności.  Do porównania ofert Zamawiający nie będzie uwzględniał wartości pozycji produktów wycofanych lub czasowo niedostępnych, tj. ograniczy przedmiot zamówienia o produkty wycofane z produkcji bądź czasowo niedostępne, chyba, że zostaną wycenione przez wszystkich uczestników postępowania na danym zadaniu.
	W przypadku gdy Wykonawca wskaże w Formularzu cen jednostkowych informację, że produkt jest wycofany z produkcji bądź produkt jest tymczasowo niedostępny a Zamawiający uzyska wiedzę, że  na rynku będzie dostępny produkt konkurencyjny – oferta zostanie odrzucona.

Ponadto Zamawiający informuje, że w zakresie zadania nr 2 dopuścił inne pojemności aniżeli zostały pierwotnie wskazane w Formularzu cen jednostkowych i w związku z tym Wykonawcy winni przeliczyć ilość zaoferowanych pojemników tak by w sumie oferta obejmowała 5.000 litrów sterylnej wody (10.000 szt. x 500 ml). W przypadku gdy zaoferowana ilość wiaderek będzie liczbą niecałkowitą należy dokonać zaokrąglenia w górę.





W zakresie zadania nr 13 w Formularzu cen jednostkowych Zamawiający dokonał poprawienia oczywistej  omyłki, którą naniósł na zmodyfikowany Formularz, niemniej jednak formularz ten został niewłaściwie zatytułowany jako modyfikacja zadania nr 2. Niniejszym pismem Zamawiający załącza prawidłowo opisany zmieniony załącznik do zadania nr 13.

W przypadku zaoferowania wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego, Wykonawca we własnym zakresie winien dokonać modyfikacji Formularzy cen jednostkowych oraz wskazać adnotację np. „zgodnie z wyjaśnieniem nr… , odpowiedzią wykonawcy nr…  na pytanie nr…”

                                                                                                                                   
                                                                                                                                      Z poważaniem 
Podpis w oryginale 
       DYREKTOR

