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O D P O W I E D Z I 

Na pytania w sprawie SWZ 

 

Dotyczy postępowania pt.: Zaopatrzenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej w leki 

 

 

Zamawiający przedkłada odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści 

specyfikacji. 

 

Pytanie 1:  
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 – Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji o zaprzestaniu 

produkcji pod pakietem. 

 

Pytanie 2:  
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – 

do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ? 

Odpowiedź – Przeliczyć do pełnego opakowania w górę. 

 

Pytanie 3:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki 

powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie? 

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 4:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów –fiolki na ampułki lub 

ampułko-strzykawki i odwrotnie? 

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zamianę fiolki na ampułki i ampułkostrzykawki. 

Nie wyraża zgody na zamianę ampułkostrzykawek na fiolki, ampułki, 

 

Pytanie 5:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. 

celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce 

w oparciu o mg, ml itp.)? 

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zamianę wielkości opakowań za wyjątkiem płynów 

infuzyjnych. Maści lub kremy pakowane w tuby lub inne pojemniki do wyciskania, pojemniki z 

dozownikiem,  mogą być zaoferowane w większych, ekonomicznych opakowaniach.  
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Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na opakowania typu wiaderka, zakręcane słoje, 

zakręcane pojemniki itp. ze względu na bezpieczeństwo terapii.    

 

Pytanie 6:  
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 – Zaokrąglone w górę do pełnych opakowań. 

 

Pytanie 7:  

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W 

sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku 

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę tylko w  sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są 

dostępne na rynku. 
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