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

Wieruszów 16.10.2013
Oddziały:
- chorób wewnętrznych,
- pediatryczny,
- Izba Przyjęć.
-chirurgia jednego dnia
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 „P”,
- zespół wyjazdowy „S”,
- dyspozytornia
Gabinet Medycyny Szkolnej

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.10.2013
Numer sprawy: 4/2013/PCM . Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego
Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Pytanie nr 1
Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez
Zmawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była
zgodna z SIWZ?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający wyraża zgodę aby wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż
żądana przez Zmawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby
liczba sztuk była zgodna z SIWZ.
Pytanie nr 2
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań
handlowych, czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość
opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający wymaga, aby podane były pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.
Pytanie nr 3
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 3
Nie należy wyceniać w/w leków.
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Pytanie nr 4
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki
lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w
SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej,
tabletki dojelitowej, oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i
odwrotnie?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leków równoważnych pod względem
składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej
drogi podania, z wyjątkiem zamiany tabletki – kapsułki.
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