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Oddziały:
- chorób wewnętrznych,
- pediatryczny,
- ginekologiczno-położniczy,
- neonatologiczny,
- Izba Przyjęć.
Poradnie:
- chirurgiczna,
- ortopedyczna,
- ginekologiczno-położnicza,
- diabetologiczna,
- neurologiczna,
- dermatologiczna,
- gruźlicy i chorób płuc,
- zdrowia psychicznego,
- psychologiczna,
- rehabilitacyjna,
Pracownie:
- USG,
- EKG,
- Endoskopii,
- diagnostyki obrazowej,
- fizykoterapii,
- kinezyterapii,
- fizjoterapii,
Dział Rehabilitacji
Zakład OpiekuńczoLeczniczy

Hospicjum Domowe
Pogotowie Ratunkowe
- gabinet lekarza POZ,
- gabinet pielęgniarki i
położnej środowiskowej,
- gabinet zabiegowy,
- zespół transportu
sanitarnego,
- zespół wyjazdowy „W”,
- zespół wyjazdowy „R”,
- dyspozytornia
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NZOZ-SZ.P/SZP/2/11
Odpowiedzi na pytania z dnia 28.09.2011
Pytanie nr 1.
Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już
produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku
równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek
podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go
wcale?
Odpowiedź nr 1
Leki które nie są już produkowane lub jest tymczasowy brak produkcji a nie
ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy
wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.
Pytanie nr 2
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań
handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających
inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w
SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość
opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający prosi o podawanie pełnych ilości opakowań zaokrąglonych w
górę.
Pytanie nr 3
Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą
samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w
przedmiocie zamówienia występującej postaci leku np.: tabl. powl.-tabl.;
tabl.-kaps. tabl.-drażetki; amp.-fiol.; fiol.-amp-strz.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę w przedmiocie zamówienia
występującej w postaci leku : tabl.-kaps, (kapsułka nie jest podzielna). Na
pozostałe zamiany Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 4
Czy jest możliwość wprowadzenia zapisu dostaw „na cito” w ciągu 8 godzin?

Odpowiedź nr 4
Zamawiający wyraża zgodę.
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