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Wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę leków do szpitala ZOZ w Białej . 

 

Pytanie 1 : 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na 

tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-

strzykawki i odwrotnie? Zapytanie o zmianę postaci nie dotyczy pozycji uwzględniających 

konkretne wymiary tabletek. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na 

tabletki powlekane, kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-

strzykawki i odwrotnie. 

Pytanie 2 : 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów 

itp.) celem przedstawienia oferty korzystniejszej cenowo? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki 

sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości 

opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Odpowiedź 2 : 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów 

itp.) celem przedstawienia oferty korzystniejszej cenowo. 

Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 

Pytanie 3 : 

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość  opakowań handlowych w 

przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, 

ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych 

opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem 

ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań 

przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Odpowiedź 3 : 

Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 

Pytanie 4 : 

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub 

braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i 

informacji pod pakietem?  



Odpowiedź 4 : 

W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu oraz gdy lek stracił rejestr 

należy  zgodnie z wymogami SIWZ  umieścić o tym fakcie informację i nie wyceniać preparatu. 

 

Z poważaniem 

Anna Kurianowicz 
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