
        Grudziądz, dnia 29.03.2018 r. 

     

       Wszyscy Wykonawcy 

 

 

ZP– 923/ 18 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy radiofarmaceutyków (znak sprawy: A/4/PN/18). 

 

W związku z wpłynięciem od Wykonawcy zapytań, Zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi: 

 

 

 Niniejszym prosimy o zapoznanie się z poniŜszymi uwagami do postępowania na dostawy 
radiofarmaceutyków: 
 
1. Dotyczy zadania 5, poz. 1: 
Oferujemy zarejestrowany zestaw Nanoscan produkcji węgierskiej firmy Mediradiopharma. Z  uwagi 
na to, Ŝe zestaw ten zawiera  w swoim składzie 6 fiolek (a produkt równowaŜny firmy konkurencyjnej 
5 fiolek) prosimy o wyraŜenie zgody na przeliczenie ceny za 1 fiolkę, a nie zestaw, w celu moŜliwości 
właściwego porównania ofert. 
Odp. Zamawiający w zadaniu 5 zmienia jednostkę miary:  
jest: opakowanie 6,0 fiol. po zmianie: 1 fiol. 
i ilość : 
jest: 15 op.  po zmianie: 90 fiolek 
 
2. Dotyczy zadania 6, poz. 1: 
Prosimy o doprecyzowanie Państwa wymagań najlepiej poprzez podanie  wymaganej ilości substancji 
czynnej w tym produkcie leczniczych: 0,30 mg czy 0,50 mg. 
Odp. Zamawiający uzupełnia treść formularza cenowego zadania 6 wskazując w poz. 1  
wymaganą ilość substancji czynnej 0,30 mg (w załączeniu obowiązujący formularz cenowy 
zadania 6). 

3. Dotyczy zadania 8, poz. 10: 
Informujemy, Ŝe produkt będzie dostępny w sprzedaŜy jedynie przez I kwartał 2019r, w związku z 
powyŜszym prosimy o wydzielenie towaru do odrębnego pakietu. 
Odp. Zamawiający rezygnuje z produktu opisanego w poz. 10 zadania 8, zwraca się o jego 
wykreślenie i nie wycenianie 10 pozycji  w formularzu cenowym zadania 8. 

4. Dotyczy zadania 10 - W związku z brakiem polskiej rejestracji, czy Zamawiający dopuści do 
zaoferowania 6 fiolkowy zestaw Macro-Albumon, który moŜe być sprowadzany w ramach procedury 
importu docelowego? Informujemy, Ŝe produkt posiada dopuszczenie do obrotu jako produkt 
leczniczy w kraju producenta. 



Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie produktu sprowadzanego w ramach 
importu docelowego. 
 Zamawiający uzupełnia treść formularza cenowego zadania 10 wskazując w poz. 1  wymaganą 
ilość substancji czynnej 1,75 mg (w załączeniu obowiązujący formularz cenowy zadania 10). 

 
5. Rozdział XVI  – Ogólne warunki umowy  
1) Punkt 3 Warunki płatno ści: prosimy o usunięcie fragmentu: „fakturą zbiorczą za miesięczny 
okres rozliczeniowy, płatną przelewem z terminem płatności 60 dni od daty doręczenia faktury 
potwierdzającej dostawy towaru” i zastąpienie go: „fakturą wystawianą po kaŜdorazowo 
zrealizowanej dostawie cząstkowej, płatną przelewem z terminem płatności 60 dni od daty doręczenia 
faktury potwierdzającej dostawy towaru”. 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę i zmienia w pkt. XVI. 3 SIWZ zapis: „ Forma rozliczenia 
bezgotówkowa, fakturą zbiorczą za miesięczny okres rozliczeniowy, płatna przelewem   z terminem 
płatności 60 dni od daty doręczenia faktury potwierdzającej dostawy towaru.” 
na następujący:  
Faktury dotyczące dostaw radiofarmaceutyków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
najpóźniej w ciągu dwóch dni od dostawy - dotyczy zadań: 1, 2, 3. 
W przypadku zadań: 4-10 Wykonawca faktury wyśle do Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty 
dostarczenia towaru. 
Faktury lub specyfikacje wysyłkowe dostarczone wraz z towarem muszą zawierać termin 
waŜności i numer serii dostarczonego asortymentu. 
Termin płatności wynosić będzie 60 dni od daty doręczenia faktury potwierdzającej dostawę 
towaru.  
 
2) Prosimy o zastąpienie terminu „dokument WZ” na „drogowy dokument przewozowy” w akapicie 3 
oraz o usunięcie zapisu „uwzględniający ceny dostarczonego asortymentu” – jednym dokumentem 
gdzie podawane są ceny jest faktura. 
Odp. Zamawiający usuwa z pkt. XVI. 3 SIWZ następująca treść:  
„Wykonawca wraz z kaŜdorazowa dostawą dostarczy dokument WZ uwzględniający ceny 
dostarczonego asortymentu. 
Informacje odnośnie termin waŜności i numer serii dostarczonego asortymentu muszą być zawarte na 
fakturze lub załączniku do faktury np. dokumencie WZ.” 
 
3) Punkt 5 zmiany treści umowy: prosimy o zmianę treści ostatniego akapitu zapisu na: „…jednak 
nie dłuŜej niŜ o 3 miesiące”. 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę i zmienia w pkt. XVI. 5 SIWZ zapis: „Strony dopuszczają 
moŜliwość wydłuŜenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w pkt. XVI. 1, 
w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakontraktowanych ilości w pierwotnie 
określonym terminie” 
na następujący: „Strony dopuszczają moŜliwość wydłuŜenia terminu obowiązywania umowy, o 
którym mowa w pkt. XVI. 1,w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego 
zakontraktowanych ilości w pierwotnie określonym terminie jednak nie dłuŜej niŜ o 3 miesiące”  
 

W załączeniu aktualny formularz cenowy zadania nr 5, 6,10 

 



 

w pkt. X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

zapis: 

 „Przetarg nieograniczony – dostawy radiofarmaceutyków” oraz 

  Znak sprawy: A/4/PN/18 „Nie otwierać przed 05.04.2018 r. godz. 12.30” 

otrzymuje brzmienie: 

 „Przetarg nieograniczony – dostawy radiofarmaceutyków” Znak sprawy: A/4/PN/18 oraz „Nie 
otwierać przed 06.04.2018 r. godz. 12.00” 

w pkt. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
zapis: : 
” Ofertę naleŜy złoŜyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, 
Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od 
pracy), nie później niŜ do 05.04.2018 r. godz. 12.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego                
w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych w dniu  
05.04.2018 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.” 
 
otrzymuje brzmienie: 
Ofertę naleŜy złoŜyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, 
Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od 
pracy), nie później niŜ do 06.04.2018 r. godz. 11.30. 
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego                
w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych w dniu  
06.04.2018 r. o godz. 12.00. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
 

 

Zamawiający informuje, Ŝe dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie 
(ogłoszenie numer 500068853-N-2018 z dnia 29.03.2018 r.), które zamieszczone jest takŜe na stronie 
internetowej Zamawiającego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


