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dot. przetargu nieograniczonego na dostaw ę tlenu medycznego dla SP ZOZ w 
Głubczycach w Likwidacji - PN / 7 / II / 10, odpowi edzi na zapytania do SIWZ. 

 
 

 
1. Prosimy o zmianę we właściwych miejscach SIWZ , Formularzu Ofertowo-Cenowym, 

oraz Wzorze Umowy w kwestii płatności  z „dnia dostarczenia” na „dnia wystawienia” lub 
„daty sprzedaŜy” z jednoczesnym, ewentualnym dopisaniem zwrotu „Faktura zostanie 
dostarczona Zamawiającemu nie później niŜ na 7 dni przed terminem jej płatności”. 
Prosimy o powyŜszą zmianę, poniewaŜ nie jesteśmy w stanie ustalić daty otrzymania 
przez Was faktury, nasz system komputerowy, w razie ewentualnego naliczania odsetek, 
liczy je od daty wystawienia faktury, daty jej wpływu do Was niestety nie jesteśmy w 
stanie do niego wprowadzić. „Ręczne sterowanie” przy tak ogromnej ilości klientów którą 
posiadamy nie jest moŜliwe. 

 
Odp. Zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody. Zamawiaj ący nie mo Ŝe dostosowywa ć treści 
umowy do indywidualnych potrzeb ka Ŝdego Wykonawcy . 

 
2. Zapewne w dobie dostosowywania Szpitali do norm europejskich, Zamawiający wymaga, 

aby oferowany tlen medyczny spełniał wymogi Farmakopei Europejskiej, prosimy o 
dopisanie takiego wymogu do SIWZ. 

 
Odp. Zamawiaj ący wymaga, aby oferowany tlen medyczny spełniał wym ogi 
Farmakopei Europejskiej.  
 
3. Prosimy o dopisanie w SIWZ wymogu wynikającego z poniŜszego zapisu, jeśli 
zachodzi. 
a) Czy Zamawiający świadczy, lub w najbliŜszym czasie, z jakimś prawdopodobieństwem 
będzie świadczył jakiekolwiek usługi poza umową z NFZ przy uŜyciu gazów medycznych? 
b) Czy Zamawiający udostępnia jakąś część swego mienia wraz z dostępem do gazów 
medycznych osobom lub firmom nie wykorzystującym tego w 100% w zakresie umowy z 
NFZ, lub w najbliŜszym czasie z jakimś prawdopodobieństwem przewiduje, Ŝe moŜe w 
przyszłości udostępniać ? 
- Jeśli odpowiedz na pytanie a lub b niniejszego punktu brzmi, tak, to w takim przypadku, 
zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z 06.09.2001r Wykonawca nie moŜe dokonywać 
sprzedaŜy produktów leczniczych do takiego podmiotu z zakładu wytwarzającego, a jedynie 
z hurtowni farmaceutycznej. Pełna odpowiedzialność za zakupy w niewłaściwym miejscu 
spoczywa na Zamawiającym. 
W związku z tym prosimy o dopisanie do SIWZ wymogu posiadania przez Wykonawcę 
zarejestrowanej Hurtowni Farmaceutycznej, potwierdzone poprzez załączenie do oferty 
zezwolenia na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego, umoŜliwiające sprzedaŜ gazów medycznych uŜywanych w jakimkolwiek 
stopniu przy udzielaniu świadczeń poza kontraktem z NFZ. 
 
Odp. Zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody na dopisanie w SIWZ wymogu posiadania przez  
Wykonawc ę zarejestrowanej Hurtowni Farmaceutycznej. 
 



4. Czy Zamawiający wymaga, aby tlen medyczny w butlach 10l był dostarczany w butlach 
aluminiowych. Są to butle o ok. połowę lŜejsze od butli stalowych, co nie jest bez 
znaczenia przy transportowaniu tych butli, zwłaszcza przez kobiety. 

 
Odp: zamawiaj ący nie wymaga, aby tlen medyczny w butlach 10l był dostarczany w 
butlach aluminiowych . 
 
5. Czy Zamawiający zuŜywa jakieś inne gazy oprócz zamieszczonych w Formularzu 

Cenowym? Np. dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii lub krioterapii, czy teŜ 
podtlenek azotu medyczny. Jeśli tak, prosimy o, zgodnie z takim samy numerem CPV dla 
gazów medycznych, objecie ich tym samym postępowaniem przetargowym. 

 
Odp: Informujemy, Ŝe Wykonawca nie ma prawa ingerowa ć w przedmiot zamówienia 
opisany przez Zamawiaj ącego. Na marginesie informujemy, Ŝe słownik CPV słu Ŝy 
wył ącznie do okre ślenia przedmiotu  zamówienia, a nie jego klasyfikowania pod 
wzgl ędem rodzaju przy ustalaniu dostaw/usług tego samego  rodzaju. 
 
6. Prosimy o zmiany w umowie: Paragraf  § 8 prosimy zastąpić Paragrafem o brzmieniu 

„Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią 
dopuszczalne jest, tylko i wyłącznie, pod warunkiem, iŜ Wykonawca na 30 dni przed 
planowanym terminem zawarcia umowy cesji zawiadomi Zamawiającego na piśmie o tym 
fakcie”.  

 
Odp. zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody. 
 
PowyŜsze odpowiedzi i wyja śnienia stanowi ą integraln ą część SIWZ. 
 
 
 
 
 
 

 
/Likwidator SP ZOZ w Głubczycach 

Adam Jakubowski/ 
_____________________ 

w imieniu zamawiającego 


