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Puszczykowo, dnia 21 maja 2020 r.  

 

Szp.12/10/2/2020 

 

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

Dostawa produktów leczniczych 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 

38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej 

dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 19 maja 2020 r. 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli z Części nr 2 pozycję 23 lek Oxybutyninum ze względu na zmianę 

dystrybutora leku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ poprzez wykreślenie poz. 23 z Części 2. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli z Części nr 2 pozycje nr 1 lek Atenololum? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ poprzez wykreślenie poz. 1 z Części 2. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający w par. 2.2 wykreśli zapis o powiadamianiu o możliwości dokonania dostawy? Prawo 

farmaceutyczne nakazuje informować tylko o odmowie dostawy, nie o przyjęciu jej do realizacji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ poprzez wykreślenie wyrażenia „o możliwości lub” z § 2 ust. 2 

Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający w par. 2.8 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji ilościowych do 3 dni roboczych? Zgłoszona 

reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania 

wadliwej dostawy, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym 

czasie jest niemożliwe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ. Zdanie 2 § 2 ust. 8 Wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 2 do 

SIWZ otrzymuje brzmienie: „W przypadku braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić brakujący 

towar w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o braku.” 
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Pytanie 5 

Czy Zamawiający w par. 3.4 wykreśli wymóg wpisywania na fakturze daty umowy? Systemy fakturujące generują 

dokumenty o określonej treści i wpisywanie daty umowy musiałoby następować odręcznie, co zasadniczo nie jest 

możliwe w toku realizacji zamówienia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający w par. 4.1.1 wykreśli frazę „jednak nie mniej niż 50zł”? Obecna kara jest wygórowana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ poprzez wykreślenie wyrażenia „jednak nie mniej niż 50 zł za każdy 

dzień opóźnienia” z § 4 ust. 1 pkt 1 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający w par. 4.1.2 wykreśli frazę „jednak nie mniej niż 50zł”? Obecna kara jest wygórowana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ poprzez wykreślenie wyrażenia „jednak nie mniej niż 50 zł za każdy 

dzień opóźnienia” z § 4 ust. 1 pkt 2 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie 8 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści par. 5.2.4, gdyż zawiera on zapisy nieznane polskiemu prawu. Wykonawca 

wnosi o wyjaśnienie, jaką czynność prawną Zamawiający rozumie pod nazwą „nakaz zajęcia majątku”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ. § 2 ust. 2 pkt 4 Wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 2 do 

SIWZ otrzymuje brzmienie: „w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy, w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja dostaw przez 

Wykonawcę.” 

 

Pytanie 9 

W związku z zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego firma Aesculap Chifa Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym 

Tomyślu, przy ul. Tysiąclecia 14 zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie w postępowaniu formy komunikacji 

elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy zakupowej zamawiającego na mocy 

art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 - j.t. ze zm.) w 

związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 

przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320 ze zm.), tj. złożenia oferty i wszelkich 

innych wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza składnia ofert w formie elektronicznej. 

Zamawiający dopuszcza komunikację drogą elektroniczną po terminie złożenia oferty, w zakresie składnych 

dokumentów: oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej, oświadczeń i dokumentów na wezwanie 
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zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 i 3 Ustawy, pod warunkiem, że przesłane dokumenty w postaci elektronicznej 

będą opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy informuje, iż 

dokonuje modyfikacji treści SIWZ, poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert:  

 

- termin składania ofert: 27 maja 2020 r. godz. 10:00, 

- termin otwarcia ofert: 27 maja 2020 r. godz. 10:30. 


