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Dyrekcja WSCP informuje, że wpłynęły następujące zapytania do ww. postępowania: 

 

1. Czy Zamawiający wymaga aby dostawy produktów leczniczych do siedziby Zamawiającego 
odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu 
„izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, 
zgodnie z §6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur 
Dobrej Praktyki Medycznej (Dz. U. Z dnia 9 września 2002r.)?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy asortymentu w warunkach zalecanych przez 
producenta.  
 
2. Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków 
transportu czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia 
na dostawę produktów leczniczych? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy asortymentu w warunkach zalecanych przez 
producenta.  
 
3. Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru wyrobów medycznych i produktów biobójczych 
do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w 
zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów 
przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach 
charakterystyki preparatu niebezpiecznego? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy asortymentu w warunkach zalecanych przez 
producenta.  
 
4. W karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego Producent wskazuje w jakich warunkach 
powinien być przewożony, magazynowany towar, ważnym jest również oznakowanie produktu 
(ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) typu substancje i preparaty szkodliwe, żrące, 
toksyczne, łatwo palne itd. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga aby dostawy 
wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się 
środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy asortymentu w warunkach zalecanych przez 
producenta.  
 
5. Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru 
z zamówieniem? 
Odpowiedź: Tak, wymaga. 
 
6. Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu 
Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność 
należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami 
medycznymi. 
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy asortymentu w warunkach zalecanych przez 
producenta.  
 
7. Pakiet nr 1, poz. 1, 2 - Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka w określeniu stawki 
podatku VAT w w/w pozycjach. Zamawiający wymaga preparatów do mycia rak i skóry, które 
zarejestrowane są jako kosmetyki i posiadają stawkę podatku VAT 23% a nie jak określił 
Zamawiający 8%. 
Odpowiedź: Podane stawki podatku VAT są przykładowe – Wykonawca powinien podać 
właściwą stawkę podatku VAT i odpowiednio zmodyfikować formularz asortymentowo-cenowy. 
 
8. Pakiet nr 2, poz. 5 - Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska w w/w pozycjach. 
Zamawiający wymaga preparatów chlorowych w opakowaniach 300 tabletek i 500g. Wg wiedzy 
Oferenta na rynku nie istnieją wymagane preparaty, które posiadałyby właściwości myjące. W 
związku z powyższym prosimy o dopuszczenie preparatu chlorowego w granulacie i w tabletkach 
przeznaczonego do dezynfekcji w opakowaniach 300 tabletek i 500g. 
Odpowiedź: Zaszła omyłka pisarska, oczekujemy zaoferowania preparatu chlorowego w 
granulacie i w tabletkach przeznaczonego do dezynfekcji w opakowaniach 300 tabletek i 500g. 
 
9. Pakiet nr 2, poz. 5 - Prosimy o wyjaśnienie ile dokładnie opakowań Zamawiający wymaga w 
w/w pozycji. Gdyż Zamawiający określił iż wymaga „300 tabletek ( op 50 szt.)”? 
Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska. Oczekujemy preparatu w opakowaniu po 300 tabletek. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              Z poważaniem 

                                                                                                                    Dyrektor  
                                                                                                            dr n. med. Norbert Prudel 




