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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: SPRZEDAŻ I DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DLA POTRZEB SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na zadane pytania
udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1, dot. odpowiedzi z dn. 19.10 na pytanie 3, 4, 5:
Działając w imieniu xxx, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień
publicznych [jt.Dz.U.2017r. poz.1579 ze zm.] (ustawa PZP) przedmiot zamówienia określa się w sposób jednoznaczny
i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Pragniemy zwrócić uwagę na wyrok KIO z 17 lipca 2013r.: sygn.. KIO 1606/13, który wskazuje, iż „Samo podjęcie próby
udzielenia wyjaśnień czy też udzielenia takich, które w istocie nie stanowią pełnej odpowiedzi na wniosek wykonawcy, nie
może być traktowane jako wykonanie dyspozycji normy, wyrażonej w przepisie art. 38 ust.1 ustawy PZP. Zdaniem KIO
instytucja wyjaśnień nie służy bowiem formalnemu wykonaniu obowiązku wyartykułowanego we wskazanym przepisie. Ma
ona umożliwić wykonawcom powzięcie wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji co do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego”. Dlatego uprzejmie prosimy o merytoryczne ustosunkowanie się do zadanych przez oferenta pytań
– nr 3, 4 oraz 5; odpowiedź o treści „ zgodnie z SIWZ” nie jest w tym przypadku wystarczającą, o czym stanowi przytoczony
fragment wyroku KIO.
Odpowiedź Zamawiającego:
Odpowiedź na pyt.3 – Chodzi o zamknięty, szczelny system wlewowy bez dodatkowych nakręcanych elementów łączących
butelkę z parownikiem – fabrycznie zamontowany na butelce
Odpowiedź na pyt. 4 - Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem SIWZ butelki z fabrycznie zamontowanym adapterem czyli
wymaga użyczenia parownika do tych butelek z wlewem do zamkniętego szczelnego systemu bez dodatkowych,
nakręcanych elementów łączących butelkę z parownikiem
Odpowiedź na pyt. 5 – Przedmiotem zamówienia jest produkt leczniczy sevofluranum , a oprzyrządowanie do podawania
w/w produktu leczniczego objęte będzie oddzielną umową z podaniem ilości oraz typu urządzeń, a także ich serwisowania
Pytanie nr 2 :
W związku z obszernością przetargu oraz zbyt krótkim terminem na przygotowanie oferty, zwracamy się z uprzejmą prośbą
o przesunięcie terminu składania ofert.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

