Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy
Ul. Warszawska 104
98-400 Wieruszów
ODPOWIEDZI
DOTYCZĄCE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
DOSTAWĘ LEKÓW , PŁYNÓW INFUZYJNYCH I GAZÓW MEDYCZNYCH W 8
PAKIETACH – NR SPRAWY
Pytanie zadane dnia 21.07.2009.
Pytanie nr 1
Prosimy o dołączenie załącznika nr 5.
Odpowiedź nr 1
Załącznik Nr 5
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW / USŁUG .
Nazwa wykonawcy

.................................................................................................

Adres wykonawcy

.................................................................................................

Miejscowość ................................................

Data .....................

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw / usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom / usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie wymagany jest w celu
potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.
Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni wykazać, że w ciągu
ostatnich trzech lat wykonali co najmniej dwie dostawy / usługi odpowiadające wartością i zakresem
przedmiotowemu zamówieniu.

Lp

1
2

Odbiorca

Data wykonania

Przedmiot wykonanej usługi/dostawy Wartość

3
4
5
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Pytanie nr 2

Prosimy o zmianę w SIWZ punkt IV ppkt 2 z „24 godzin” na „do 2 dni roboczych” i
wykluczenie ppktu 3 dla gazów medycznych, oraz analogicznie we wzorze umowy.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie zgadza się na zmianę w/w punktów.
Pytanie nr 3

Prosimy o dopisanie w formularzu cenowym dla pakietu nr 6 dodatkowych pozycji:
- dzierŜawa butli w jednostce „butlodzień”, jednocześnie określając ilość butlodni (ilość
butli pomnoŜona przez ilość dni).
- transport butli w jednostce „dostawa” jednocześnie określając ilość dostaw.
Odpowiedź nr 3
PAKIET NR 6

Przedmiot zamówienia - LEKI
Lp. Gazy medyczne

Jm

Dinitrogeni oxidum 7kg gaz medyczny butla

szt.

Cena
jednostkowa
brutto

Ilość

szt.

10

Oxygenium 2,2kg 10L gaz medyczny butla

szt.

60

Oxygenium 8,6kg 40L gaz medyczny butla

szt.

350

Powietrze 7,1kg 40L butla

szt,

1

DzierŜawa butli

butlodni 32098,25
szt.

Podatek
VAT

10

Oxygenium 0,6kg 2L gaz medyczny butla

Transport

Wartość
netto

48

RAZEM PAKIET NR 6 ………………………………………….
Podane ilości są przewidziane na jeden rok. Ponieważ umowa jest przewidziana na 36 miesięcy,
proszę o powiększenie odpowiednio podanych ilości.

Wartość
brutto

Pytanie nr 4

W związku z tym, iŜ specyfika gazów medycznych jest zupełnie inna niŜ pozostałych leków,
Ŝe transport gazów medycznych podlega 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 pakietu dołączenia wzoru
umowy przez oferenta, przy jednoczesnym zrezygnowaniu ze wzoru dołączonego do SIWZ.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający wyraŜa zgodę na dołączenie własnego wzoru umowy.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający świadczy jakiekolwiek usługi poza umową z NFZ przy uŜyciu gazów
medycznych?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie świadczy usług poza umową z NFZ przy uŜyciu gazów medycznych.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający udostępnia jakąś część swego mienia wraz z dostępem do gazów
medycznych osobom lub firmom nie wykorzystującym tego w 100% w zakresie umowy z
NFZ?
Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie udostępnia Ŝadnej części swego mienia wraz z dostępem do gazów
medycznych osobom lub firmom nie wykorzystującym tego w 100% w zakresie umowy z
NFZ.

