http://www.attis.com.pl/

FZP/Zp-22/D/21/13

Warszawa, dn. 27.06.2013r.

www.attis.com.pl

Do zainteresowanych
Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym na „Szczepionki w podziale na 2 zadania” (nr ref.
sprawy: FZP/ZP-22/D/21/13) –wpłynęły zapytania w związku z powyższym Zamawiający zgodnie
z art. 38 ust.1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje że:
Zestaw 1
PytanieCzy Zamawiający wyrazi zgodę i dokona zmiany treści SIWZ w zakresie zał. nr 3 do SIWZprojektu umowy par. 7 pkt. 2 na:
„za opóźnienia w dostarczaniu części lub całości przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości
opóźnionej dostawy naliczanej za każdy dzień opóźnienia”.
Odp. Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie załącznika nr 3 do SIWZ-Projekt umowy w ten
sposób, iż dokonuje zmiany § 7 ust. 1 pkt 2) umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„2) za opóźnienie w dostarczeniu części lub całości przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wartości
całej opóźnionej dostawy brutto określonej zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień
opóźnienia”.
Zestaw 2
PytanieCzy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 6 dopuści szczepionkę meningokokową grupy C,
skoniugowana: jedna dawka (0,5ml) zawiera: polisacharyd Neisseria meningidis gupy C(szczep
C11) skoniugowany z toksoidem tężcowym?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zestaw 3
Pytania1. Dotyczy: Oferta równoważna
Siedziba: 01-401 WARSZAWA, ul. Górczewska 89,
Recepcja: (+ 48 22) 321- 12 - 00; sekretariat (+48 22) 321-14-00; fax (+48 22) 321-14-06
Regon: 016441803 NIP: 527-21-07-418, KRS: 0000093382
Konto: PEKAO S.A. XIII Oddział w Warszawie: 14 1240 2034 1111 0010 1547 6334.
Medycyna Pracy, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Specjaliści, Stomatologia, Diagnostyka Laboratoryjna i Medyczna,
Poradnie: Górczewska 89; Pawińskiego 2, Nowogrodzka 62A; Grochowska 278, Śliska 5
Pracownia Psychologii Pracy: Pawińskiego 2, Szpital Opieki Krótkoterminowej: Górczewska 89.
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Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 poz. 1 - złożenie oferty równoważnej na szczepionkę
przeciw grypie inaktywowaną (antygen powierzchniowy) o tym samym składzie zalecanym dla
Półkuli Północnej przez WHO? Szczepionka przeciw grypie, inaktywowana 1 ampułko-strzykawka
po 0,5 ml z dołączoną igłą w tekturowym pudełku.
Odp. Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 1 dopuszcza dostawę produktów równoważnych do
wymienionych w załączniku nr 4 do SIWZ. Przez produkty równoważne rozumie się produkty o nie
gorszych/takich samych parametrach jak parametry wymienione dla danych produktów w
załączniku nr 4 do
2. Dotyczy: Termin wykonania zamówienia – Zadanie nr 2 poz. 1: „realizacja umowy przez
okres 12 miesięcy”.
Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w odniesieniu do szczepionki p/ko grypie zapisów o
terminie rozpoczęcia dostaw po uzyskaniu decyzji o dopuszczeniu do obrotu szczepionek p/grypie z
aktualnym składem antygenowym rekomendowanym przez WHO na sezon 2013/2014 przez
Ministerstwo Zdrowia.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
3. Dotyczy: Czas realizacji zamówień - CITO - 5 godzin od złożenia zamówienia
Czy Zamawiający w przypadku Zadania nr 2 poz. 1 zgodzi się na rezygnację dostaw w trybie CITO
przy zachowaniu standardowego czasu dostaw do 2 dni?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z dostaw w trybie CITO – 5 godzin od złożenia
zamówienia.
2) Dotyczy: Wydzielenie z pakietu
Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 2 poz. 1 - Szczepionka p/grypie do oddzielnej części?
Wydzielenie tej pozycji umożliwi złożenie oferty, która będzie konkurencyjna cenowo.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Zadania nr 2 poz. 1 do oddzielnej części.
Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz załącznikach.
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