
Pytania i odpowiedzi 1 

 

 

Dotyczy:  do przetargu nieograniczonego na dostawę Znak postępowania (Znak sprawy: 

STG-271-27/20)  

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień 

 

1. Czy ze względu na fakt, iż w niektórych pozycjach w Załączniku nr 4 jednostka miary 

określona została jako sztuka czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ceny jednostkowe 

podane zostały z dokładnością do 4 miejsc po przecinku lub dopuści możliwość 

przeliczenia ilości sztuk na rzeczywiste opakowania handlowe?  

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający dopuszcza przeliczenie do 4 miejsc po przecinku 

 

2. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek Enoxaparinum zawarty w załączniku 

nr 4 posiadał własne, udokumentowane  badania kliniczne  potwierdzające skuteczność 

i  bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów 

o wskazaniach niezabiegowych (interna, kardiologia)  oraz zabiegowych ( chirurgia )? 

ODPOWIEDŹ 

Tak Zamawiający wymaga badania kliniczne  potwierdzające skuteczność 

i  bezpieczeństwo jego stosowania 

 

3. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek Enoxaparinum zawarty w załączniku 

nr 4był zarejestrowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej ? 

ODPOWIEŹ 

Tak zamawiający wymaga zarejestrowania we wszystkich krajach Unii Europejskiej 

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek Enoxaparinum zawarty w 

załączniku nr 4 był objęty obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania 

bezpieczeństwa terapii?  

ODPOWIEDŹ 

Nie zamawiający nie wymaga 

 

5. Czy Zamawiający ze względu na zmianę dystrybutora wyrazi zgodę na wydzielenie lub 

wykreślenie pozycji nr 7 z Załącznik nr 4?  

ODPOWIEDŹ 

Tak zamawiający wykreśla z załącznika nr 4 pozycję 7 

 

6. Czy Zamawiający w par. 1.3 dopisze, że termin dostawy wynosi ….dni roboczych? 

Zgodnie z kryterium wyboru ofert termin należy podać w dniach roboczych, zapis ten 

jednak nie jest odzwierciedlony w projekcie umowy.  

ODPOWIEDŹ 

Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ wypełnia tabelkę podając termin dostawy. 

Zamawiający na podstawie podania terminu dostawy przez Wykonawcę uzupełnia w 

umowie paragraf 1.3 

 

7. Czy Zamawiający w par. 2.2 wprowadzi automatyzm zmiany stawki VAT z dniem 

wejścia w życie odpowiednich przepisów? Obecny zapis, zakładający oczekiwanie na 

podpisanie aneksu, grozi Wykonawcy rażącą stratą. 



ODPOWIEDŹ 

Tak Zamawiający wyraża zgodę  

 

8. Czy Zamawiający w par. 5 zamiast 6 miesięcy wpisze 3 miesiące? Wykonawca nie jest 

w stanie zagwarantować dostaw na identycznych zasadach i w identycznej cenie przez 

okres o 50% dłuższy, niż pierwotna umowa.  

ODPOWIEDŹ 

Tak zamawiający wyraża zgodę  

 


