Golub-Dobrzyń, dn. 26.06.2018r.

Numer sprawy: DTZ.382.19.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, substancji
recepturowych, insuliny, leków, leków psychotropowych, leków znieczulających dla apteki
szpitalnej
W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi:
Zapytanie 1
– Czy zamawiający w pakiecie 4 pozycja 12 dopuści lek w postaci tabletek?
Odpowiedź:
- Zamawiający dopuszcza lek w postaci tabletek
Zapytanie 2
- Prosimy o doprecyzowanie, jakiej wielkości opakowania wymaga zamawiający w pakiecie
4 pozycja 14,15?
Odpowiedź:
- Zamawiający wymaga opakowania po 20 tabletek w pozycji 14 i 15
Zapytanie 3
- Wnosimy o zmianę w kryteriach oceny ofert (Rozdział XI SIWZ i Załącznik Nr 10 do
SIWZ), w zakresie oceny terminu płatności, poprzez wskazanie jako najwyżej ocenianego
terminu płatności 60 dni. Wskazujemy, że preferowany przez Zamawiającego 90-dniowy
termin płatności jest niezgodny z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych.
Odpowiedź:
- Modyfikacja SIWZ
Zapytanie 4
- Do §4 ust.2 projektu umowy. W związku z tym, że Wykonawca jest jedynie dysponentem
parowników, a ich właścicielem pozostaje producent prosimy o zmianę zapisu poprzez
nadanie mu brzmienia: "Przedmiotem użyczenia, o którym mowa w §4 ust.1, Wykonawca
może swobodnie dysponować i jest on wolny od roszczeń osób trzecich". Jednocześnie
nadmieniamy, że Wykonawca, mimo że nie będzie właścicielem parowników, przyjmuje
na siebie wszystkie zobowiązania wynikające z zapisów umowy dotyczące dostarczenia i
prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego sprzętu.
Odpowiedź:
- Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Zapytanie 5
- Wnosimy o obniżenie wymiaru kary umownej określonej w §5 ust.1 lit.a) projektu umowy do
wysokości 1% wartości towaru niedostarczonego w terminie lub towaru niezgodnego ze
złożonym zamówieniem za każdy przypadek

Odpowiedź:
- Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Zapytanie 6
- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów projektu umowy w §5 ust.1 lit.b)
poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości
niezrealizowanej części przedmiotu umowy?
Odpowiedź:
- Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Zapytanie 7
- Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki
„niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn.
1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn.
28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy
Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia
umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania
Odpowiedź:
- Nie istnieją przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu
art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art.
10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)
Zapytanie 8
- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń
cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z
następujących postaci:
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- weksla in blanco wraz z deklaracją;
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego
lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy
skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego
postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego
zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym
ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub
upadłościowego wobec
Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części)
należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej
uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza
korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo
upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).
Odpowiedź:
- Zamawiający nie wyraża zgody.
Zapytanie 9
- Pakiet 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75g. o smaku cytrynowym,
będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do
postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy; oferowany
preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając
wykonanie testu.

Odpowiedź:
- Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie glukozy z dodatkiem substancji smakowych
Zapytanie 10
- Pakiet 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. będącej dietetycznym
środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w
celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy?
Odpowiedź:
- Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie glukozy 75g będącej dietetycznym środkiem
spożywczym specjalnego przeznaczenie medycznego do postępowania dietetycznego .
Zapytanie 11
- Pakiet 3 poz. 9 Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej
produktu będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający
dopuści równoważny produkt konkurencyjny o takich samych parametrach, oznakowany
jednostkowo i oznaczony kolorem, kompatybilny z penami opisanymi w SIWZ,
konfekcjonowany w opakowaniach po 100 szt. oraz po odpowiednim przeliczeniu ilości
opakowań, zaokrąglenie wyniku w górę?
Odpowiedź:
- Zamawiający dopuszcza równoważny produkt o takich samych parametrach i kompatybilny z
penami opisanymi w SIWZ w opakowaniu x 100szt z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w
górę

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych , Zamawiający modyfikuje treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w taki sposób, że:
Wykreśla się dotychczasowy zapis załącznika nr 10 o następującej treści:
Załącznik Nr 10

Oceniane kryteria i ich znaczenie:
1. Kryterium ceny:

PKT =

Najniższa cena spośród nie odrzuconych ofert
-------------------------------------------------------- x 100 x 95%
Cena oferty badanej

2. Kryterium termin płatności:
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującej
skali punktowej
Termin płatności

Ilość punktów

przelew 45 dni
przelew 60 dni
przelew 90 dni

PKT =

0 pkt.
4 pkt.
5 pkt.

Ilość pkt. przyznana ofercie badanej
--------------------------------------------------------------------------- x 100 x 5%
Max. ilość pkt. spośród ocenianych ofert

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

i wprowadza się nowy zapis załącznika nr 10 o następującej treści:
Załącznik Nr 10

Oceniane kryteria i ich znaczenie:
1. Kryterium ceny:

PKT =

Najniższa cena spośród nie odrzuconych ofert
-------------------------------------------------------- x 100 x 95%
Cena oferty badanej

2. Kryterium termin płatności:
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującej
skali punktowej
Termin płatności
przelew 45 dni
przelew 50 dni
przelew 60 dni
PKT =

Ilość punktów
0 pkt.
3 pkt.
5 pkt.

Ilość pkt. przyznana ofercie badanej
--------------------------------------------------------------------------- x 100 x 5%
Max. ilość pkt. spośród ocenianych ofert

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

