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Wieruszów, dnia 25.09.2008r.

ODPOWIEDZI
na zadane pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
nr sprawy : PCM-ZP/2D/2008

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie w nawiązaniu do
przesłanych przez z uczestników postępowania pytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dot. Dostawa leków i gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ
Szpital Powiatowy w Wieruszowie– działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień Publicznych ((Tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm).udziela następujących
odpowiedzi:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści zmianę postaci leków: tabletki na tabletki powlekane, kapsułki na tabletki i
odwrotnie , kapsułki na tabletki powlekane i odwrotnie itp. ?
ODPOWIEDŹ:
TAK – Zamawiający dopuszcza zmianę postaci leków: tabletki na tabletki powlekane, kapsułki na tabletki i
odwrotnie , kapsułki na tabletki powlekane i odwrotnie.
Pytanie nr 2
Czy preparaty, które na dzień składania ofert nie są produkowane lub występują okresowe przerwy w
dostawach naleŜy wycenić z informacją o niedostępności, czy teŜ nie wyceniać ich wcale?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający Ŝąda wyceny i informacji o ich dostępności.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w opakowaniach innej wielkości niŜ te podane w
formularzach cenowych po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
ODPOWIEDŹ:
TAK – Zamawiający wyraŜa zgodę na wycenę preparatów w opakowaniach innej wielkości niŜ te podane w
formularzach cenowych po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.
Pytanie nr 4
JeŜeli po przeliczeniu opakowań wychodzi liczba ułamkowa, naleŜy: pozostawić ją w formie ułamka, czy
zaokrąglić –jeśli tak- w jaki sposób?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wymaga zaokrągleń w formie matematycznej tj. powyŜej cyfry 5 w górę, poniŜej w dół.
Pytanie nr 5, pakiet 3, poz.5
Którą dawkę naleŜy wycenić?
ODPOWIEDŹ:
NaleŜy wycenić Junior 150.
Pytanie nr 5, pakiet 3, poz.14 i 15
Czy moŜna zaproponować spirytus skaŜony hibitanem?
ODPOWIEDŹ:
TAK- Zamawiający wyraŜa zgodę na zaproponowanie spirytusu skaŜonego hibitanem.
Pytanie nr 5, pakiet 3, poz.35
Czy chodzi o Antotalgin 10g krople?
ODPOWIEDŹ:
TAK
Pytanie nr 5, pakiet 3, poz.185
NaleŜy wycenić roztwór czy emulsję?
ODPOWIEDŹ:
NaleŜy wycenić roztwór.

Pytanie nr 5, pakiet 3, poz.218
NaleŜy wycenić tabletki musujące czy kapsułki?
ODPOWIEDŹ:
NaleŜy wycenić kapsułki.
Pytanie nr 5, pakiet 3, poz.230
Jedyny preparat odpowiadający podanej dawce międzynarodowej dostępny jest obecnie wyłącznie na import
docelowy. Czy zaproponować?
ODPOWIEDŹ:
TAK
Pytanie nr 5, pakiet 3, poz.243 i 244
Prosimy o dokładne sprecyzowania, o które mleka chodzi, poniewaŜ pod podanymi nazwami handlowymi nie
występują?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, Ŝe występują pod nazwą Bebilon Nenatal i tak proszę zaoferować.
Pytanie nr 6, pakiet nr 1 i 2
W związku z tym, iŜ specyfika gazów medycznych jest zupełnie inna niŜ pozostałych leków, Ŝe gazy
medyczne podlegają pod przepisy ADR, oraz istnieją bardzo duŜe zagroŜenia ze strony gazów medycznych
magazynowanych w zbiornikach ciśnieniowych podlegających pod przepisy UDT prosimy o umoŜliwienie dla
ww. pakietów dołączenia wzoru umowy przez oferenta, przy jednoczesnym zrezygnowaniu ze wzoru
dołączonego do SIWZ.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiają wyraŜa zgodę na dołączenia własnego wzoru umowy.
Pytanie nr 7, dotyczy SIWZ
Prosimy o wykreślenie ze SIWZ z punktu XIII podpunktu nr 9.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiają informuje, Ŝe ppkt 9 nie dotyczy pakietu nr 1 i 2 .
Pytanie nr 8, pakiet nr 1 i 2
W związku z tym, iŜ na rynku polskim funkcjonuje wiele firm dysponujących równocześnie tlenem
medycznym oraz podtlenkiem azotu, prosimy o połączenie pakietu nr 1 z pakietem nr 2, lub dołoŜenie do
pakietu nr 1 pozycji transport
ODPOWIEDŹ:
Zamawiają wyraŜa zgodę na dołoŜenie do pakietu nr 1 pozycji transport.
Pytanie nr 9, pakiet nr 2
Prosimy o zmianę w pakiecie nr 2 w pozycji tlen medyczny w butlach a`2l z 0,3m3, na 0,43 m3, poniewaŜ tyle
gazu mieści się w takich butlach.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiają wyraŜa zgodę na zmianę w pakiecie nr 2 w pozycji tlen medyczny w butlach a`2l z 0,3m3, na 0,43
m3 .
Pytanie nr 10, pakiet nr 2
Prosimy o zmianę brzmienia punktu 1 Formularza Oferty na ”Określamy termin płatności za dostarczony
przedmiot zamówienia na 30 dni od daty wystawienia faktury”. Faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu
nie później niŜ 10 dni od daty jej wystawienia.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiają zmienia zapis na: Określamy termin płatności za dostarczony przedmiot zamówienia na 30 dni od
daty wystawienia faktury”.
Pytanie nr 11, pakiet nr 1 i 2
Prawdopodobnie Zamawiający źle określił ilość jednostek miary dzierŜawy butli. Ilość butlo dni powinna
wynikać z pomnoŜenia ilości butli przez ilość dni, czyli przy umowie rocznej przez 365.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiają zmienia zapis na:”1095,00 butlo dni” w pakiecie nr 1
Zamawiają zmienia zapis na:”31000,25 butlo dni” w pakiecie nr 2
Pytanie nr 12, dotyczy SIWZ
Zapewne Zamawiający wymaga, aby w dobie dostosowywania szpitali do norm europejskich, oferowany tlen
medyczny spełniał wymagania Farmakopei Europejskiej, potwierdzone przez Ministra Zdrowia w
(świadectwie Rejestracji Produktu Leczniczego. Zmiana z FP IV, PN-C-84911:97 na Farmakopea Europejska.
Prosimy o wprowadzenie zapisu do SIWZ.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiają zmienia zapis na:” Farmakopea Europejska”.
Pytanie nr 13, pakiet nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w pakiecie nr 2 z tlen medyczny-butla a`10l-1,600m3 na tlen medycznybutla a`9,4l-1,500m3.Butle o pojemności 9,41 są wykonane z aluminium, a w związku z tym są o połowę
lŜejsze od butli a`10l stalowych.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiają dopuszcza zmianę .Jednak Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zamawiania tlenu medycznego
w butlach zarówno stalowych jak i aluminiowych

