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Podmioty biorące udział 
w postępowaniu o udzielenie 

M/znak: DZAP-380-11/6/09   zamówienia publicznego  

 
 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 34 pakiety. 

 

 

 Na zasadzie art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r.  

Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje do wiadomości 

Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu kopię wniesionego protestu oraz wzywa 

Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia 

protestu. 

Zgodnie z regulacją art. 181 ust. 4 pkt 1 Pzp uczestnikami postępowania toczącego 

się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, 

aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpią do 

postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.  

W załączeniu kopia wniesionego protestu. 

 

 
 

Z poważaniem 
 

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 

 

 

 

 

 

 

 

 
A.T.R. 
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Podmioty biorące udział 
w postępowaniu o udzielenie 

M/znak: DZAP-380-12/6/09   zamówienia publicznego  

 
 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 34 pakiety. 

 

 

 Zamawiający informuje, iż w związku z wniesieniem protestu w dniu 03.03.2009 r. 

termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje przedłużony do 

dnia 09.03.2009 r. odpowiednio do godz. 11:00 i 12:00. 

 O czynnościach podjętych w wyniku rozstrzygnięcia protestu Zamawiający 

poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieści odpowiednią 

informacje na stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl 

 

 

 

 
 

Z poważaniem 
 

        Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych  

        Maria Nieżorawska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A.T.R. 
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       PGF URTICA Sp. z o.o. 

       ul. Krzemieniecka 120 

N/znak: DZAP-380-13/06/09   54-613 Wrocław 

 

Rozstrzygnięcie protestu 

 

Na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych po rozpoznaniu protestu z dnia 02.03.2009 r. (wpłynął 03.03.2009 r.) firmy 

PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 wobec czynności wprowadzenia 

zmian do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawartych w odpowiedziach na 

pytania Wykonawców opublikowanych przez Zamawiającego w dniu 27.02.2009 r.  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 34 

pakiety 

postanawiam 

uwzględnić protest w całości. 

 

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa  Urzędu Zamówień 

Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu 

rozstrzygnięcia protestu z obowiązkiem jednoczesnego poinformowania Zamawiającego  

o wniesieniu odwołania i przekazania jego kopii. 

 

      Z poważaniem 

Dyrektor 

Leszek Bonna 

A.W. 
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       Chojnice, dnia 4 marca 2009 r. 

 

       Wykonawcy, którzy złożyli 

       oferty w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-14/06/09   zamówienia publicznego 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę leków z podziałem na 34 pakiety . 

 

 W związku z uwzględnieniem protestu dotyczącego zmian wprowadzonych do SIWZ  

w wyniku odpowiedzi na pytania Wykonawców w zakresie Pakietu nr 11 poz. 368, 

Zamawiający informuje, że zgodnie z regulacją art. 183 ust 5 i 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (zwanej dalej Pzp), anuluje odpowiedź udzieloną dnia 27.02.2009 r. na pytanie 

13 dot. Pakietu 11 poz. 368.  

W związku z powyższym Zamawiający informuje o powtórzeniu czynności udzielenia 

wyjaśnienia na pytanie Wykonawcy złożone dnia 26.02.2009r.: 

Pytanie: Czy w Pakiecie nr 11 poz. 368 omeprazol lub pantoprazol, Zamawiający 

dopuszcza wycenę inhibitora pompy protonowej, który nie posiada wśród zarejestrowanych, 

wskazań do stosowania: 

– w eradykacji zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka  

i dwunastnicy oraz 

– w profilaktyce zarzucania kwaśnej treści żołądka w przypadkach , gdy istnieje ryzyko 

zachłyśnięcia się treścią żołądkową podczas znieczulenia ogólnego )zespół Mendelsona)? 

 Odpowiedź: Tak. 

 



  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert w niniejszym postępowaniu 

został przesunięty do dnia 9 marca 2009 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi  

9 marca 2009 r. o godzinie 12:00. 

 

 

 

 

      Z poważaniem 

 

Dyrektor 

Leszek Bonna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie otrzymania i czytelności niniejszego pisma 
pod nr faksu: 052 3956505. 

 

 

 

 

 

 

 

A.W. 


