Warszawa, 03.02.2020 r.
DO:

Wykonawców

OD:

Zamawiającego

LICZBA STRON: 2
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na usługę farmaceutyczną polegającą
na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny
w postaci worków do żywienia pozajelitowego, sygnatura sprawy 46-W-U-01-2020.
___________________________________________________________________________
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu
pierwszą część odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi
Zamawiającego:
Pytanie 1:
Prosimy od odstąpienie od wymogu określonego w rozdziale 3 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, ustęp 2, pkt 10 i 11 w części dotyczącej podwykonawcy oraz w pkt 15, oraz
wymogu określonego w ustępie 11 i 12 i 17 załącznika nr 2 do SIWZ wymogu zatrudnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcą na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę,
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1145 t.j. z późn. zm.) Charakter świadczonej usługi farmaceutycznej nie nosi znamion
umowy o pracę. Zamawiający nie określił dokładnie dla wykonywania jakich czynności
wymaga zawarcia umowy o pracę. Może to skutkować złożeniem przez wykonawców
nieporównywalnych cenowo ofert. Podwykonawca świadczy usługi jedynie w zakresie
transportu przygotowanych mieszanin do żywienia pozajelitowego, a zasady współpracy
pomiędzy podmiotami Wykonawca-Podwykonawca określa odrębna umowa. Okres czasu jaki
zajmuje proces transportu trwa poniżej jednej godziny, zatem zachowanie wymogu
Zamawiającego o udokumentowaniu spełnienia przez podwykonawcę minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 t.j.)
wymagałoby przeliczenia czasu każdorazowo wykonanego transportu na minuty i odniesienia
tego do stawki za pojedynczy transport.
Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający wykreśla punkty nr 10, 11, 12, 13 i 15 z ustępu nr 2 rozdziału nr 3 SIWZ „Opis
Przedmiotu Zamówienia” oraz punkty 11, 12,13, 14, 15 i 17 załącznika nr 2 do SIWZ.
SZP/MS

_____________________________________________________________________________
Pytanie 2:
Zamawiający w części 3 SIWZ, ustęp 2 pkt 11 oraz w ustępie 13 załącznika nr 2 do SIWZ
przewiduje możliwość niezapowiedzianych kontroli Wykonawcy. Ze względu na fakt,
iż Pracownia Żywienia Pozajelitowego zgodnie z ustawodawstwem RP jest częścią apteki
szpitalnej, a ta funkcjonuje w jednostce podmiotu leczniczego, charakter prowadzonej
działalności przez Wykonawcę wymaga podporzadkowania się Ustawie o Działalności
Leczniczej, zatem zwracamy się z prośbą o odstąpienie od niezapowiedzianych kontroli
na rzecz kontroli zapowiedzianych na min. 5 dni przed planowaną kontrolą.
Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający wykreśla punkty nr 10, 11, 12, 13 i 15 z ustępu nr 2 rozdziału nr 3 SIWZ „Opis
Przedmiotu Zamówienia” oraz punkty 11, 12,13, 14, 15 i 17 załącznika nr 2 do SIWZ.
_____________________________________________________________________________
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.
Nowy termin składania ofert: do 07.02.2020 r. do godz. 10:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 07.02.2020 r. godz. 10:30.
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

CZŁONEK ZARZĄDU
Agnieszka Łyda

