POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
NZOZ SZPITAL POWIATOWY
w WIERUSZOWIE
sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl
-

Wieruszów 02.10.2012
Oddziały:
- chorób wewnętrznych,
- pediatryczny,
- Izba Przyjęć.
Poradnie:
- chirurgiczna,
- ortopedyczna,
- ginekologiczno-położnicza,
- diabetologiczna,
- neurologiczna,
- dermatologiczna,
- gruźlicy i chorób płuc,
- zdrowia psychicznego,
- okulistyczna,
- 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
Gabinet Medycyny Szkolnej

Dane teleadresowe:
98-400 Wieruszów
ul. Warszawska 104

Tel. fax
centrala

(062) 7845502
(062) 7845500

Sekretariat (062) 7845502
Fax
(062) 7845502

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 01.10.2012
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: 8/2012/PCM
Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego
Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

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
Zamawiający wymaga aby lek który 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.
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
W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość
sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ,
należy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone 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 wyraża zgodę.

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Warszawska 104. Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego. Konto bankowe nr 98 9256 0004 2604 7395 2000 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie, Oddział Wieruszów . NIP 9970128656. Regon 100540800. Wysokość kapitału zakładowego 1. 596. 200, 00
PLN – wniesiony.

