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Wykonawcy postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego
DOTYCZY:

przetargu nieograniczonego

nr TP-231/l/PN/51/2008

- produkty lecznicze rózne

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówien publicznych U.t. z
2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655), udzielam wyjasnien na zadane pytania:
PYTANIE 1
"Czy Zamawiajacy w grupie 586 poz. 1 (Omeprazole 40 mg fiol.) dopuszcza wycene omeprazolu z
ograniczeniami czasowymi w podawaniu?"
ODPOWIEDZ
Zamawiajacy w zadaniu 586 (Omeprazo1e 40 mg fiol.) dopuszcza wycene omeprazo1u z
ograniczeniami czasowymi w podawaniu.
PYTANIE 2
"Czy Zamawiajacy w grupie 586 poz. 1 (Omeprazole 40 mg fiol.) dopuszcza wycene omeprazolu dla
którego nie istnieja dane kliniczne pozwalajace okreslic bezpieczenstwo i skutecznosc stosowania u
dzieci? "
ODPOWIEDZ
Zamawiajacy w zadaniu 586 (Omeprazole 40 mg fiol.) dopuszcza wycene omeprazolu, dla którego nie
istnieja dane kliniczne pozwalajace okreslic bezpieczenstwo i skutecznosc stosowania u dzieci.
PYTANIE 3
"Czy Zamawiajacy w zadaniu 243 dopusci produkt o smaku waniliowym lub czekoladowym?"
ODPOWIEDZ
Zamawiajacy w zadaniu 243 nie dopuszcza produktu o smaku waniliowym lub czekoladowym.
PYTANIE 4
"Czy Zamawiajacy w zadaniu 248 dopusci produkt zawierajacy tluszcze MCT/LCT?"
ODPOWIEDZ
Zamawiajacy w zadaniu 248 dopuszcza produkt zawierajacy tluszcze MCT/LCT.
PYTANIE 5
"Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane terminu platnosci dla zadan nr 406 i 407 z 90 na 30 dni?
Uzasadnienie:
Zwracamy Panstwa uwage, ze zadanie wydluzenia terminu platnosci ponad 30 dni jest sprzeczne z
ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 tej ustawy
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samodzielne zaklady opieki zdrowotnej zobowiazane sa do zachowania dyscypliny budzetowej.
Zawieranie przez zaklady opieki zdrowotnej umów z terminami platnosci przekraczajacymi 30 dni
powoduje, zgodnie z ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zaplaty w transakcjach
handlowych, powstanie zobowiazania do zaplaty odsetek. Taka sytuacja stanowi, zgodnie z art. 16 ust.
l ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, naruszenie dyscypliny finansów publicznych. "
ODPOWIEDZ
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu platnosci na z 90 na 30 dni od otrzymania faktury i
zamówionej partii towaru.
Jednoczesnie informuje, ze Zamawiajacy zna zapisy ustawy "o terminach zaplaty" dotyczace
mozliwosci zadania zaplaty odsetek za okres od 31 dnia do dnia zaplaty.
PYTANIE 6
" Czy wyraza Panstwo zgode na przedstawienie oferty na ponizej wymienione preparaty w innych niz
wymienione w SIWZ wielkosciach opakowan:
360 Diaprel MR 30mg x 60 tabl. - proponujemy opakowanie 90 tabl.
401 TertensifSR 1,5 mg 30 tabl. - proponujemy opakowanie 90 tabl.
760 Coaxil12,5 mg x 30 tabl. -proponujemy opakowanie 90 tabl.
775 Preductal MR 35 mg x 60 tabl. - proponujemy opakowanie 90 tabl.
Jak nalezaloby przeliczyc ilosci opakowan w przypadku, gdy wychodza liczby ulamkowe? Czy nalezy
zaokraglic do pelnych opakowan w góre/ dól czy tez pozostawic 2 miejsca po przecinku?"
ODPOWIEDZ
Zamawiajacy wyraza zgode na zaproponowane wyzej opakowania leków. Nalezy przeliczyc i wycenic
wymagana ilosc tabletek (w kolumnie 3 - j.m. wpisac szt., w kolumnie 4 - ilosc - wpisac odpowiednia
ilosc tabletek, w kolumnie cena jednostkowa - wycenic sztuke tabletki, w kolumnie 11 - wpisac ilosc
opakowan zaokraglona w góre).
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