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          Parczew, dnia 10.05.2013r. 

Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/2013 (1) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych i substancji farmaceutycznych. 
 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

        W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając 
na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na 
poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 
      Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Pytanie Nr 1:  
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr poz. 133 złożenie oferty na immunoglobulinę humanum 
hepatitidis B o nazwie handlowej Uman Big 180 j.m./ml producenta Kedrion S.p.A. w ilości 5 op.? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie Nr 2:  

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 1 poz. 133 i utworzy nowe zadanie, co pozwoli naszej firmie 
złożyć konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, 
spośród większej liczby Wykonawców?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie Nr 3:  
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt w Zadaniu nr 1 poz. 133 posiadał termin ważności 
min. 24 miesięcy od daty produkcji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza termin ważności dłuższy niż 6 miesięcy. 
 

Pytanie Nr 4:  
Czy zamawiający wymaga, w trosce o dobro pacjentów, aby preparat immunoglobuliny, w Zadaniu nr 1 
poz. 133 posiadał certyfikat jakości plazmy QSEAL-Quality Standard of Excellence, Assurance and 
Leadership tj. międzynarodowy dobrowolny certyfikat jakości plazmy, wydawany przez PPTA (Plasma 
Protein Therapeuustics Association) potwierdzający wysoką jakość i bezpieczeństwo produktu, a także 
stwierdzający, iż centra poboru plazmy posiadają wdrożone najwyższej jakości procedury. Certyfikat ten 
posiada większość producentów leków krwiopochodnych na świecie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatu jakości plazmy w Zadaniu nr 1 poz. 133. 
 

Pytanie Nr 5:  
Prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej 
zmianą stawki podatku VAT. Takie zmiany są zupełnie niezależne od cen Wykonawcy oraz niemożliwe do 
przewidzenia w chwili wysłania oferty przetargowej. Proponujemy wprowadzenie do umowy 
następującego zapisu „ W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, 
cena netto pozostaje bez zmian” 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie Nr 6:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw na „RATUNEK” do 24 godz.? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie Nr 7:  
Dotyczy zadanie 1 poz. 10,11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 1 pozycji 10 i 11 i utworzenie oddzielnego 
Zadania lub na składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje w Zadaniu 1? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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