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Wojewódzki Szpital Chorób Płuc 
im. dr Alojzego Pawelca
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bracka 13
44-300 Wodzisław Śląski

Do:
Oferenci biorący udział w postępowaniu 

„Sukcesywna dostawa leków”
nr sprawy 20/2015/DZP/PN 

Dyrekcja WSCP Wodzisław Śląski informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania: 

1. Czy Zamawiający w par. 2.6 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych? Zgłoszona 
reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź 
zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towa-
ru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.8? Może on powodować po stronie Wykonawcy rażącą stratę i 
jest zdaniem Wykonawcy sprzeczny z zasadami uczciwego obrotu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający w par. 3.2. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie 
z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia 
na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego 
środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla możliwość składania zamówień w formie telefonicznej.

4. Czy  Zamawiający  dopisze  w  par.  3.6,  że  wprowadzenie  zamiennika  leku  następuje  w  drodze 
dwustronnych uzgodnień, a nie na podstawie jednostronnej decyzji Zamawiającego? Wykonawca może 
oferować leki tylko ze swego asortymentu, nie dowolne.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 5.3  z 2% do wartości max 0,2%? 
Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający obniża wysokość kary umownej do wartości 0,5%.

6. Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 5.4  z 10% do wartości max 5%?  
Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Czy Zamawiający w par. 6.1.b na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędo-
wych nie ma zastosowania,  jeśli w ramach Umowy  towar oferowany jest po cenie niższej”? ma to 
szczególne znaczenie wobec faktu, że zmniejszenie ceny urzędowej ma mieć wpływ na zmniejszenie 
ceny umownej, a przecież w sytuacji wskazanej powyżej nie jest to konieczne. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 poz. 11 leku Drotaverini hydrochloridum 
w opakowaniu zawierającym 20 tabl. wraz z przeliczeniem liczby wymaganych opakowań?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

9. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 22 oraz 32 miał na myśli tę samą insulinę -  Insuman Basal?

Odpowiedź:  Ad.  poz.22  Zamawiający  miał  na  myśli  insulinę  o  krótkim czasie  działania.  

Ad. poz.32 Zamawiający miał na myśli insulinę o średnio długim czasie działania.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w Pakiecie nr 4 od różnych Producentów w po-

zycjach od 1-4 jeden Producent w pozycjach  od 5-6 drugi Producent. Pozwoli to na złożenie korzystnej 

oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
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11. Zapytanie 1: Czy  w pakiecie Nr 2 poz. 29 (Budesonidum zaw. do nebulizacji, 0,5 mg/ml) Zamawiający 
wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku 
godzin od rozpoczęcia leczenia? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

12. Zapytanie 2: Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1  poz. 45, 46 i 47 (Metoprololi succinas tabletki o prze-
dłużonym uwalnianiu 23,75 ; 47,5 i 95 mg) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w 
leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komo-
rowego i migotanie przedsionków?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

13. Prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku gdy 
zaoferowane przez Wykonawcę opakowanie jest niepodzielne przez całkowitą ilość danego leku okre-
śloną przez Zamawiającego – czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę czy ilość opakowań 
przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Prosimy o przeliczenie do pełnych opakowań w górę
14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych tj. wycenę:

Zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki ( w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?
Zamiast tabletek powlekanych – tabletki, kapsułki ( w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?
Zamiast kapsułek ( w tym twardych i elastycznych) – tabletki powlekane, tabletki lub drażetki?
Zamiast drażetek –kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
Zamiast: ( tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek – twardych, elastycznych) o powolnym 
uwalnianiu – tabletki – (tabletki, tabletki powlekane lub kapsułki twarde, elastyczne) o 
zmodyfikowanym uwalnianiu?
Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek zamiast fiolek i od-
wrotnie? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla pozycji, których występuje 

przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

                                                                                                                           Z poważaniem
Dyrektor 

dr n. med. Norbert Prudel


