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Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawy Środków kontrastowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego przy uI. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy uprzej mie wyjaŚn iam :

Pytanie 1: Do treści §1 ust.2 projektu umowy, Skoro Zamawiający przewiduje dostawy
sukcesywne/ zgodne z biezącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje koniecznoŚci dłuzszego
przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza
warunek 1Z-miesięcznego okresu waznoŚci zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że
zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu wazności są
pełnowartoŚciowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §1 ust,2
projektu umowy następującej treŚcii "..,, dostawy produktÓw z krótszym terminem waznoŚci mogą
być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i kazdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony
przedstaWiciel Za mawiającego. "

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2= Zamawiający zastrzega sobie mozliwoŚĆ zmian ilościowych przedmiotu umowy/ ale nie
określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie
wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnoŚnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art.
l44 ust,2, w związku z art. 144 ust. 1-lb, 1d, 1e Ustawy PZP, brak okreŚlenia warunków zmiany
umowy będzie przesądzać o niewazności zapisów z §3 ust.3 umowy. Czy z związku z tym,
Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstąpi od tych zapisów, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3: Prosimy o dopisanie do §4 ust.2 projektu umowy:"...zgodnie z art,4 pkt 3 Ustawy o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych""
Odpowiedźl Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ"
Pytanie 4: Do treści §4 ust.3 prosimy projektu umowy o dodanie słów zgodnychz przesłankami art.
552 Kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okolicznoŚci, które
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy
dostarczenia towaru Kupującemu.".
odpowiedźl Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5: Do treści §4 ust.4 prosimy projektu umowy o dodanie słów zgodnychz przesłankami art.
552 Kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okolicznoŚci, które
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy
dostarczenia towaru Kupującemu.".
odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6: Czy w związku z wydaniem przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w porozumieniu z Europejską Agencją
Leków wytycznych dotyczących zawieszenia obrotem Środkami cieniującymi o budowie liniowej
przeznaczonymi do obrazowania rezonansem magnetycznym min. Gadopantate dimeglumine,
Zamawiajacy zdecyduje się na zróżnicowanie dostępnych w Państwa placówce Środków?
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prosimy o umozliwienie przedstawienia oferty na Clariscan - kwas gadoterowy, który jest opisywany
przez EMA jako jeden z niosących najmniejsze ryzyko powikłań związanych z dysfunkcją nerek i

powstawania depozytów gadoliny w tkankach badanych pacjentów.
Odpowiedź= Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnej z SIWZ.
Pytanie 7: Dotyczy pakietu nr 1 poz. 3 i 4, Czy Zamawiający dopuŚci wycenę preparatu leku
Lopromide w opakowaniu x 10 butelek z odpowiednim przeliczeniem iloŚci?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Poniewaz wyjaśnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu i

nie powodują konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na O4.07.2018
r. pozostaje bez zmian.
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