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Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych
– Zp/70/PN-61/18
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym post
postępowaniu.
powaniu.
Pytanie 1, dot. pakietu nr 11
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nnrr 11 oprócz wymaganego przedmiotu
zamówienia (ABIRATERONI ACETAS - tabletka / 250mg, 120 tabletek), produktu Abirateroni
acetas – tabl. powl. 500 mg x 60 szt. (kod EAN 5909991307080), który figuruje na liście
li cie leków
refundowanych, zakładka B – Leki dostępne w ramach programu lekowego w całym zakresie
zarejestrowanych wskaza
wskazań i przeznacze
przeznaczeń oraz we wskazaniu okre
określonym
lonym stanem klinicznym? Odp.
Zamawiający
Zamawiaj
cy wyra
wyrażaa zgodę
zgod na zaoferowanie w pakiecie nr 11 oprócz wymaganego przedmiotu
zamówienia w opakowaniach 250mg x 120 tabletek alternatywnie opakowań
opakowa 500mg x 60
tabletek do wyboru przez zamawiającego
zamawiaj cego przy składaniu zamówie
zamówień.
Pytanie 2,, dot. projektu umowy
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy zgodzi się
si na dodanie we wzorze umowy fragmentu o nast
następującej
puj cej treści:
tre ci:
„W razie wystąpienia nieprzewidzianych i niezale
niezależnych
nych od Wykonawcy okoliczności
okoliczno ci takich jak: utrata
statusu refundacyjnego leku, wstrzymanie sprzeda
sprzedażyy lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu
decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zaprzestanie produkcji, skutkuj
decyzj
skutkujących
cych
uniemożliwieniem
uniemo
liwieniem realizacji umowy przez Wykonawc
Wykonawcę,, przy jednoczesnym udokumentowanym braku
możliwości
mo
liwo ci dostarczenia przez Wykonawc
Wykonawcę lub innego dostawcę
dostawc przedmiotu umowy lub towaru
równoważnego/odpowiednika,
równowa
nego/odpowiednika, strony maj
mają prawo do odstąpienia
odst pienia od umowy za poroz
porozumieniem stron
w części której powy
powyższe
sze dotyczy.” Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy nie zmienia projektu umowy, gdyż
gdy taką
tak
sytuację przewiduje SIWZ. Tak
sytuacj
Taką regułę
reguł posiadamy, kiedy stosujemy refundacj
refundację.
Dotyczy § 6 ust. 2 projektu umowy – termin ważności produktów
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy zgodzi się
si na skrócenie minimalnego terminu wa
ważności
no ci dostarczanych produktów
leczniczych do 6 miesięcy? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Pytanie 3, dot. wadium
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy wyrazi zgodę na dołączenie
doł czenie oryginału dokumentu wadium (wniesionego w postaci
gwarancji bankowej) do oferty w przezroczystej koszulce, co umo
umożliwi
liwi jego pó
późniejsze
niejsze wyj
wyjęcie
cie i
odesłanie Wykonawcy, a zał
załączenie
czenie na stałe do oferty potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii
wadium? Odp. Tak, Zamawiający wyraża
wyra a zgodę.
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