
Wodzisław Śląski, dnia 03.01.2013 r. 
DZP/38/2013 

Wykonawcy biorący udział 
                                                                                                                     w postępowaniu 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego   na dostawę produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych , znak sprawy: 25/2012/DZP/PN 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach jednostkowych 
(innych niż w formularzu cenowym) pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie tożsama z podaną 
przez Zamawiającego w formularzu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
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 należy wycenić ilość 1,22 op 
Lub jeśli wyjdzie 1,225 op to czy należy wycenić ilość 1,23 op? 
 
- czy też wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę ? 
 
Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 
 
Odpowiedź: 
Proszę o wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: 
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) -                                 
o powolnym uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) -                              
 o zmodyfikowanym uwalnianiu?  
 (Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej).  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 



Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: 
ampułek zamiast fiolek i odwrotnie? 
Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.  
Odpowiedź: 
Zamawiający  wyraża zgodę. 
Pytanie 4 
Czy w pakiecie 1 poz. 15 Fluconazolum 100mg – Zamawiający dopuści wycenę w postaci kapsułek 
twardych? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  wyraża zgodę. 
Pytanie 5 
Czy w pakiecie 1 poz. 23,24 i 25 Metformin 500mg, 850mg i 1000mg – Zamawiający dopuści 
wycenę w postaci tabletek powlekanych? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  dopuszcza. 
Pytanie 6 
Czy w pakiecie 1 poz. 33 i 34 Aciclovir 200mg i 800mg – Zamawiający dopuści wycenę w postaci 
tabletek powlekanych? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  dopuszcza. 
Pytanie 7 
Czy w pakiecie 1 poz. 35 Imipenem+Cilastin – Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu typu 
fiolka? Butelki nie występują już na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  dopuszcza. 
Pytanie 8 
Czy w pakiecie 1 poz. 35 Imipenem+Cilastin – Zamawiający dopuści złożenie oferty na preparat 
konfekcjonowany po 1 fiolce (200 fiolek), lub pakowany po 10 fiolek (20 op.)? Celem 
zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. Ponadto, nie występuje na rynku preparat pakowany 
po 5 butelek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  dopuści złożenie oferty na preparat konfekcjonowany po 1 fiolce ( 200 fiolek). 
Pytanie 9 
Czy w pakiecie 1 poz. 63 Acidum acetylsalicylicum 75mg – Zamawiający wymaga postaci tabletek 
dojelitowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga postaci tabletek dojelitowych. 
Pytanie 10 
Czy w pakiecie 1 poz. 65,66 i 67 Ramiprilum 2,5mg, 5mg i 10mg – Zamawiający dopuści wycenę 
w postaci kapsułek twardych? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 11 
Czy w pakiecie 1 poz. 97 Barium sulf. 200g – Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach po 
200ml – 5 opakowań? Tylko taka pojemność występuje. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 12 

dotyczy: pakiet nr 2 
Zwracam się z prośbą o umożliwienie składania oferty na poszczególne pozycje pakietu nr 2 lub 



wyłączenie z ww. pakietu pozycji 1,2,3,4,5,6 ( kleszcze wielorazowe, szczotki wielorazowe)                     
i stworzenie z nich osobnego pakietu. 
Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy § 1 ust. 3 oraz 4 umowy 
Czy Zamawiający może określić dopuszczalny procent ewentualnego ograniczenia zamówień 
częściowych w zakresie ilościowym względem zamówienia?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ 
Pytanie 14 
Dotyczy § 4 ust. 2 umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na potwierdzenie każdego zamówienia złożonego telefonicznie w 
formie pisemnej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie 15 
Dotyczy § 4 ust. 2 umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na realizację Zamówienia z 48 godzin do 3 
dni roboczych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie 16 
Dotyczy § 4 ust. 4 umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: 
„ Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w siedzibie Zamawiającego. 
Wykonawca, w przypadku uznania reklamacji za zasadną, zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i 
wymiany wadliwych produktów/wyrobów”. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 17 
Dotyczy § 4 ust. 8 umowy  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: 
„ W przypadku 3-krotnego dostarczenia produktów/wyrobów niespełniających warunków 
zamówienia Zamawiający jest uprawniony, po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego 
wykonania przedmiotu umowy, do odstąpienia od umowy z zastosowaniem zapisów paragrafu 5 
ust. 1 punkt 1 lit. a”. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 18 
Dotyczy § 5 ust. 1 a) oraz  b) umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 1% oraz z 3 % 
na 0,1%? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
 



 
Pytanie 19 
Dotyczy wzoru umowy §3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 3 ustępu o następującej treści: 
„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 14 dni od momentu 
wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania 
realizacji następnych zamówień”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 20 
Dotyczy SIWZ punkt VI podpunkt 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 12 miesięcznej gwarancji dla artykułów 
wielorazowych, z ograniczeniem do pierwszego użycia dla produktów jednorazowych.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 21 
Dotyczy wzoru umowy § 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: 
„Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji związanych z realizacją 
niniejszej umowy za wyjątkiem banku Wykonawcy finansującego kontrakt.” ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 22 
Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: 
„(…) Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć w ciągu 7 dni roboczych od dnia pisemnego 
zawiadomienia przez Zamawiającego, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja 
uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.” ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 
 

       DYREKTOR 
       Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc 

       im. dr A.Pawelca 
       w Wodzisławiu Śl. 

       Lek. med. Weronika Lach - Witych 


