Odpowiedzi do postępowania przetargowego nr 5/2014/PCM :Dostawa leków dla Powiatowego
Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
Pytanie nr 1

Czy moŜna wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niŜ Ŝądana przez Zmawiającego, a
ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający wyraŜa zgodę na przeliczanie tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ.
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.), niŜ umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań
zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający wymaga podawania pełnych ilości opakowań zaokrąglonych w górę.
Pytanie nr 3

Czy w przypadku, jeŜeli Ŝądany przez Zamawiającego lek nie jest juŜ produkowany lub jest
tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równowaŜnego, którym moŜna by było go
zastąpić naleŜy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaŜy oraz uwagę o jego braku czy
nie wyceniać go wcale?
Odpowiedź nr 3
Jeśli lek nie jest produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku

równowaŜnego, którym moŜna by było go zastąpić naleŜy wycenić ten lek podając ostatnią
cenę sprzedaŜy oraz uwagę o jego braku.
Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem
Farmaceutycznym nie ma moŜliwości zakupu leku w innej formie niŜ dostępne na rynku
opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy
Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z
dokładnością do 4 miejsc po przecinku?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z
dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Pytanie nr 5
Czy moŜna wycenić lek równowaŜny pod względem składu chemicznego i dawki lecz
róŜniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ
tabletka a równowaŜnik ma postać draŜetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki
dojelitowej, oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający wyraŜa zgodę na wycenę leku równowaŜnego pod względem składu
chemicznego i dawki lecz róŜniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania
Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie godziny terminu składania ofert z
8.00 na 9.30 ZłoŜenie oferty ze względów logistycznych o tak wczesnej porze jest bardzo
utrudnione?
Odpowiedź nr 6
Zamawiający przesuwa godzinę składania ofert z 8:00 na 9:00. Jednocześnie zmienia się
godzina otwarcia ofert z godziny 8:30 na godzinę 9:30.

