Warszawa, dnia 09.03.2020 r.
Nr sprawy SPZOZ.U.147/2020
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „sukcesywne dostawy leków”
(Nr sprawy SPZOZ.U.147/2020) wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść wyjaśnień na
otrzymane zapytania zamieszczono poniżej.
Zapytanie nr 1 z dnia 06.03.2020 r.
Pytanie 1:
Dotyczy pakietu nr 2 – pozycja 1 – 8
Zamawiający odpowiedziami na zapytanie nr 4 zmienił opis zamówienia na nici w
opakowaniach a’10 sztuk. Pierwotnie oczekiwał a’12 sztuk. Zwracamy się z prośbą o
dopuszczenie opakowań przed zmianą SIWZ na a’12 sztuk. Ilość sztuk w opakowaniu nie
ma znaczenia użytkowego.
Odpowiedź:. Zamawiający dopuszcza nici w opakowaniach a’10 sztuk i a’12 sztuk z
koniecznością przeliczenia do ilości zawartej w formularzu cenowym.
Pytanie 2:
Dotyczy pakietu nr 2
prosimy o potwierdzenie, że tak jak w przypadku wyrobów medycznych w pakiecie nr 9,
Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania koncesji oraz referencji na produkty
lecznicze, z uwagi na to, że nici chirurgiczne są zakwalifikowane zgodnie z ustawą jako
wyroby medyczne.
Odpowiedź: W przypadku Pakietu 2, Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania
koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, gdyż przedmiot zamówienia w pakiecie nr 2 jest wyrobem medycznym i nie
wymaga posiadania koncesji, licencji ani zezwolenia na działalność w tym zakresie.
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów:
- pkt 5 SIWZ w następujący sposób:
„W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, Wykonawca powinien wykazać, że posiada koncesje, zezwolenia, licencje lub
dokument potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższy warunek nie
dotyczy Pakietów nr 2 i 9, dla Pakietów nr 2 i 9 warunku udziału potwierdzającego

posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej nie
ustanowiono.”
- pkt 7 ppkt 2 SIWZ w następujący sposób:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający
żąda następujących dokumentów (nie dotyczy Pakietów nr 2 i 9):
- koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów pkt 5 SIWZ w następujący sposób:
„W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powinien
wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co
najmniej dwie sukcesywne dostawy preparatów farmaceutycznych, a w przypadku
Pakietów nr 2 i 9 wyrobów medycznych, przy czym:
- każda dostawa o wartości nie mniejszej niż wartość podana w poniższej tabeli.
Pakiet nr
Minimalna wartość pojedynczej dostawy w PLN
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- okres realizacji każdej z dostaw nie może być krótszy niż 6 miesięcy.”

Zamawiający informuje, że w zawiązku z ilością otrzymanych zapytań o wyjaśnienie
treści SIWZ oraz wprowadzonymi modyfikacjami, przedłuża termin składania ofert
do 12.03.2020 r. do godz. 8.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2020 r., o godz.
8.45 w siedzibie Zamawiającego, w Warszawie przy ul. Zamiany 13, w sali konferencyjnej nr 5 (parter).

