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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
Dostawa leków cz. 4. 
Numer ogłoszenia:  2013/S 092-156583; data publikacji: 14.08.2013r. 
 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba  
w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iŜ zgodnie z art. 38 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące prośby                          
o wyjaśnienia zapisów siwz, na które to zamawiający odpowiada:  
 

Pytanie nr 1  
Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie jakich Insulin Zamawiający wymaga w poz. 16 i 17. O 
jaki rozkład poszczególnych insulin chodzi – 30:70; 40:60; 50:50? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje insuliny 30:70. 

Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w róŜnych opakowaniach jednostkowych 
(innych niŜ w formularzu cenowym) pod warunkiem, Ŝe ostateczna ilość będzie toŜsama z podaną 
przez Zamawiającego w formularzu? 
Proszę o informację, czy jeśli ogólna ilość sztuk nie jest podzielna przez wielkość opakowania, czy 
Zamawiający dopuszcza:  
- wycenę preparatów uwzględniając przeliczenia ilości z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi ? 
Tzn. jeśli: wyjdzie ilość np 1,222 op to naleŜy wycenić ilość 1,22 op 
Lub jeśli wyjdzie 1,225 op to czy naleŜy wycenić ilość 1,23 op? 
- czy teŜ wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę ? 
Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowanie opakowań mniejszych od opisanych w 
formularzu cenowym. JeŜeli z przeliczenia otrzymujemy ilość ułamkową  naleŜy zawsze  
zaokrąglić w górę do pełnego opakowania. 

Pytanie nr 3  
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: 
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub draŜetki? 
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub draŜetki? 
zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub draŜetki? 
Zamiast draŜetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? 
Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) - o powolnym 
uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym 
uwalnianiu?  
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 (Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej). 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraŜa zgodę. 

Pytanie nr 4  
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: 
ampułek zamiast fiolek i odwrotnie? 
Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zamianę ampułek na fiolki nie wyraŜa zgody na 
zamianę fiolek na ampułki. 

Pytanie nr 5  
Czy w pakiecie 1 poz. 29 Meloxicam – Zamawiający dopuści wycenę w postaci tabletek? Brak 
postaci tabletek powlekanych. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 6  
Czy w pakiecie 1 poz. 32 Diclofenac czopki – Zamawiający wymaga dawki 50mg? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga dawki 50 mg. 

Pytanie nr 7  
Czy w pakiecie 1 poz. 105 Levomepromazin 25mg – Zamawiający dopuści wycenę w postaci 
tabletek powlekanych pakowanych po 50 szt – 8 opakowań? Brak na rynku opakowań po 30szt  
w postaci tabletek. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 8  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 poz. 149 Riluzolum i utworzenie 
odrębnego pakietu do wyceny? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

Pytanie nr 9  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie pod pakietem informacji na temat braków, problemów 
z dostępnością bądź zakończonej produkcji preparatów (jeśli takie wystąpią na etapie 
przygotowania oferty). 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraŜa zgodę na podanie informacji. Przypominamy jednak, iŜ nie 
dokonanie wyceny poszczególnych pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

Pytanie nr 10  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 188 preparatu Natrium 
chloratum 0,9% 10ml w opakowaniach po 50 sztuk? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraŜa zgodę na op po 50 szt wymaga NaCl pakowanego w amp  
z tworzywa. 

Pytanie nr 11  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 189 preparatu Aqua pro inj. 
10ml pakowany po 50 sztuk w ilości 340 opakowań? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga 300 op  po 100 szt lub 600 op po 50 szt 

Pytanie nr 12  
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 161 i 208 co umoŜliwi złoŜenie 
atrakcyjnej oferty  po cenach producenta? 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody.  

Pytanie nr 13  
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 161 złoŜenie oferty na lek równowaŜny o nazwie 
Kaldyum, kapsułki op. x 100? 
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Odpowiedź:  Nie preparat Kaldyum zawiera 600 mg K+ 
Pytanie nr 14  

Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wydłuŜenie terminu dostaw na cito z 4 godzin do 8 godzin? 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody.  

Pytanie nr 15  
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 
moŜliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło raŜącą 
stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaŜ w cenie zbliŜonej do rynkowej lub 
na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę 
(dotyczy zapisu §7 ust. 2 ppkt a ) projektu umowy)? 
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje moŜliwość wyłączenia pozycji  zgodnie z §7 ust. 2 ppkt d 

Pytanie nr 16  
Jak Zamawiający rozumie wskazany w §7 ust. 4 projektu umowy obowiązek ustalenia ceny z 
uwzględnieniem zapisów art. 9 ust. 2 ustawy refundacyjnej w kontekście Komunikatu Ministra 
Zdrowia z dnia 16 marca 2012 roku (publikacja na stronie internetowej MZ)? 
Odpowiedź: Zamawiający będzie respektował zapisy ustawowe jak i oficjalne interpretacje tych 
zapisów. 

 
PowyŜsze odpowiedzi mają charakter obowiązujący i naleŜy je uwzględnić przygotowując ofertę. 
MODYFIKACJE: 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych modyfikuje SIWZ w 
następujący sposób: 

1. W SIWZ w cz. 6  dodaje się zapis  ppkt 6.2.2.3 o brzmieniu „6.2.2.3 W przypadku gdy 
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wskazane w wykazie, o którym mowa w 6.2.2, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie 
ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w 6.2.2.1” 

2. W SIWZ w cz. 14. Termin składania i otwarcia ofert. zapisy „20.06.2013” zastępuje 
się zapisami „08.07.2013” 

 
 W związku z wprowadzonymi zmianami przedłuŜeniu na dzień 08.07.2013 ulega termin 
składania i otwarcia ofert. Godziny pozostają bez zmian. 

 
 
 

 
 
 

Z powaŜaniem 
 
 
 
 


