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Puszczykowo, dnia 5 sierpnia 2020 r.  

 

Szp.12/15/1/2020 

 

 

 

 

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 dniach 4-5 sierpnia 2020 r. 

 

 

Dotyczy Części 4 

Pytanie 1 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 poz. 3,4 i utworzenie osobnego pakietu? Mając na 

uwadze powyższe, prosimy o pozytywna odpowiedz na nasze pytanie. Jesteśmy przekonani, że będzie to 

skutkowało złożeniem większej ilości ofert a co za tym idzie możliwością wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 

najbardziej konkurencyjnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

 

Dotyczy Wzoru umowy 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający w par. 2.2 oraz 2.12 wykreśli zapis o powiadamianiu o niemożliwości dokonania dostawy w ciągu 

1 godzin? Zapis określający tak krótki termin na powiadomienie jest niemożliwy do realizacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

Pytanie 3 

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 proponowane zmiany. 
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Dotyczy SIWZ 

Pytanie 3 

W związku z zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego zwracamy 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 

zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 i 3 Ustawy, pod warunkiem, że przesłane dokumenty w postaci elektronicznej 

będą opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy wprowadza zmiany do treści Formularza 

asortymentowo-cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 SIWZ w poniższym zakresie: 

− Część 22 poz. 1 – Cloxacillinum, otrzymuje brzmienie: „Dawka: 1,0 g; Sugerowane opak.: op. 1 fiol.”. 

 


