
     Świętochłowice, dn. 05.03.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  postępowania na dostawę leków do Apteki Szpitalnej, znak sprawy 6/ZA/18

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące
pytania:

Pytanie 1
Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.5 termin dostaw „w trybie cito” z 8 godzin na 12 godzin?
Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w
postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w
terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz
zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia
2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące
miejsca czy sposobu jego realizacji)  składające się  na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać
konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez
eliminację  niektórych  wykonawców  z  możliwości  zaoferowania  swoich  usług  czy  produktów,  ale
również  w  sposób  nadmiernie  utrudniający  przygotowanie  i  złożenie  korzystnej  ekonomicznie  i
racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację
wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi
potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Czy Zamawiający w par.  4.1.  zmieni  termin  rozpatrzenia reklamacji  na 3 dni  robocze?  Zgłoszona
reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej  dostarczającej  leki.
Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
Czy Zamawiający przewiduje zmianę wartości kary umownej określonej w par. 5.1.d z wartości 5% do 
wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 4
Czy Zamawiający przewiduje zmianę wartości kary umownej określonej w par. 5.1.e z wartości 5% do
wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5
Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 31 wymaga, aby Wykonawcy zaoferowali ampułki Kalium
Chloratum 15% w plastikowych nietłukących opakowaniach typu ampułki w systemie bezigłowym z
końcówką luer lock pasujące do wszystkich typów strzykawek zarówno zwykłych jak i luer lock? Takie
rozwiązanie  zapobiega  przypadkowym zakłuciom personelu  i  jest  zgodne  z  Dyrektywą  Unijną  nr
2010/32/UE a ponadto nie ma konieczności korzystania z igieł co daje dodatkowe oszczędności dla
szpitala.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.


