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Sejny, dnia 31 lipca 2012 roku 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na zakup i dostawa leków z 

podziałem na 13 zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach, znak 

postępowania: 11/ZP/2012. 

 

 

W postępowaniu 11/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na zakup i dostawa leków z podziałem na 13 zadań przez 

okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela 

następujących odpowiedzi: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 poz. 156 Garamycin gąbka? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

2. § 3 ust.4 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób, 

by dopisać na zakończenie zdania „z zastrzeżeniem, iż zmniejszenie zamówienia leków 

będących przedmiotem niniejszej umowy nie będzie większe niż 30% w stosunku do 

wartości/ilości wskazanej niniejszą umową"? 

 Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

3. § 5 ust. 2 Umowy - czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez 

dodanie na zakończenie sformatowania: „z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy, w 

tym ust. 3 poniżej" ? 

 Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

4. § 5 ust. 3 Umowy - czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez 

dodanie ust. 3 tegoż paragrafu, w brzmieniu: „Strony ustalają, iż ceny towarów będących 

przedmiotem niniejszej umowy ulegną zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawek VAT 

oraz cen urzędowych leków. Zmiany takie następować będą z dniem wyjścia w życie 

stosownych przepisów powszechnie obowiązujących i nie będą wymagały zawierania przez 

Strony pisemnych aneksów do umowy" ? 

 Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

5. §6 pkt. 1 Umowy - czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez: (a) 
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dodanie po sformułowaniu „postanowień umowy* zdania „z powodów leżących po stronie 

Wykonawcy i/lub"..., (b) dodanie po słowach „5% wartości" sformułowania „niewykonanej 

części"'? 

 Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

6. §6 pkt. 3 Umowy - czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie 

po słowach „0,1% wartości" sformułowania „niewykonanej lub nienależycie wykonanej 

części'"? 

 Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

7. §6 pkt. 4 Umowy - czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie 

po słowach „0,1% wartości" sformułowania „reklamowanego"! 

 Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

8. § 9 ust. 1 Umowy - czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez 

dodanie na zakończenie sformułowania: „z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w tym 

§ 5 ust, 3 powyżej" ? 

 Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

9. §9 ust.2 Umowy - czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zdania „ lub zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego"? 

 Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z: 

 zadania nr 1 pozycji nr 23, 24, 27, 44, 59, 60, 82, 91, 121, 125, 130, 153, 187, 191, 205, 218, 

219, 270, 295, 296, 297, 298, 303, 306, 318, 330, 331, 348, 349, 351, 352, 354, 366, 368, 

395; 

 z zadania nr 2 pozycji nr 6, 7, 24, 25, 27, 28, 34; 

 z zadania nr 3 pozycji nr 31, 32, 33; 

 z zadania nr 11 pozycji nr 7, 8, 10, 14, 15, 16, 21, 22; 

i utworzenie nowych pakietów, jednocześnie ustalając wysokość wadium dla nowo utworzonych 

pakietów? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 369, 370, 371, 372, 

373, 374, 375 i zaoferowanie w nowo utworzonym pakiecie innych pasków do glukometrów, 

które posiadają samo zasysanie krwi, nie potrzebują kodowania, objętość krwi wynosi 0,7ul, 

kalibrowany do osocza, pomiar metodą biosensoryczną, zakres pomiaru 20-600 mg/ funkcja 

AST (możliwość alternatywnych miejsc nakłucia), część paska testowego na zewnątrz z 

automatyczny wyrzutem, wykorzystany enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD) minimalizacja 

zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa 

Diabetologicznego. Opakowanie chroni paski przed wpływem czynników zewnętrznych, paski 
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można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania. 100% wyników mieści się 

w strefach A i B siatki błędów Clarke'a, oraz 100% wyników z AST mieści się w strefach A i B 

siatki błędów Clarke'a. Zakres temperatury przechowywania pasków to 4°C - 40°C, Zakres 

hematokrytu 20% do 60%. Gwarancja dożywotnia w tym przegląd, kalibracja oraz szkolenie 

personelu. Jednocześnie wykonawca zapewni określoną ilość glukometrów potrzebnych 

szpitalowi, gdzie cena glukometru będzie zawarta w cenie pasków. Prosimy o określenie ilości 

potrzebnych glukometrów. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

12.  Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 187 wymaga, aby preparat Imipenem 0,5 g + cilastatine 

0,5 g i.v. posiadał zarejestrowane wskazania do stosowania m.in.; 

 zakażeniach śródporodowych i poporodowych; 

 w leczeniu pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie 

wywołana zakażeniem bakteryjnym; 

 w leczeniu pacjentów z bakteriemią, która przebiega w powiązaniu z: a) powikłanymi 

zakażeniami w obrębie jamy brzusznej; b) ciężkim zapaleniem płuc, w tym szpitalnym i 

zapaleniem płuc związanym ze stosowaniem respiratora; c) zakażeniami śródporodowymi i 

poporodowymi; d) powikłanymi zakażeniami układu moczowego; e) powikłanymi 

zakażeniami skóry I tkanek miękkich lub f) neutropenią połączoną z wystąpieniem gorączki 

prawdopodobnie wywołanej zakażeniem baktjeryjnym; lub gdy podejrzewa się, że bakteriemią 

przebiega w powiązaniu z w/w zakażeniami? 

Odp. Zamawiający nie wymaga. 

13. Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 187 wymaga, aby preparat Imipenem 0,5g + cilastatine 

0,5 g i.v., był zarejestrowany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 1 roku i starszych? 

Odp. Zamawiający nie wymaga. 

14. Czy zamawiający w pakiecie 1 pozycja 187 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku 

Imipenem+Cilastatin Polpharma w opakowaniu typu butelka, która umożliwia rozcieńczenie 

do ostatecznej ilości 100 ml I podanie pacjentowi bezpośrednio z butelki bez konieczności 

przenoszenia płynu do oddzielnego zestawu? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

15.  Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zmawiającego, a 

ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi 

to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

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

przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, 
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ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań 

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

Odp. Należy wskazać ilość pełnych opakowań zaokrąglając w górę. 

17. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem 

Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku 

opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy 

Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc. netto i brutto z 

dokładnością do 4 miejsc po przecinku? 

Odp. Należy dokonać wyceny za opakowanie, a nie za sztukę. 

18. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą 

międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia 

występującej postaci leku np.: tabl. powl.- tabl.; tabl.-kaps. tabl.- drażetki; amp.-fiol.; fiol.-

amp-strz.)? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, jeżeli nie jest to zastrzeżone w SIWZ. 

19. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest 

tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go 

zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy 

nie wyceniać go wcale? 

Odp. Należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku. 

20. W zadaniach składających się na opis przedmiotu zamówienia zamawiający wskazał nazwy 

oznaczonych rodzajów produktów leczniczych. Jednakże dla każdego z nich istnieją 

odpowiedniki zarejestrowane w Polsce dla tych samych wskazań, co produkty wskazane w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co oznacza, iż świetle ustawodawstwa 

dotyczącego leków spełniają te same wymagania. Tym samym stanowią produkty w pełni 

równoważne, mogące być przedmiotem oferty równoważnej w rozumieniu art. 29 ust. 2 Prawa 

zamówień publicznych. Niestety w specyfikacji istotnych warunków zamówienia brak 

jednoznacznego zapisu w tej kwestii. Dlatego też mając na uwadze art. 29 ust. 2 Prawa 

zamówień publicznych prosimy o rozszerzenie opisu przedmiotu zamówienia o możliwość 

zaoferowania produktów równoważnych. 

Odp. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne oprócz pozycji z zapisem „nie 

zmieniać”. 

21. Czy w pakiecie 1 poz. 4 Zamawiający dopuści wycenę preparatu innego producenta? Umożliwi 

to złożenie korzystniejszej oferty. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  

22. Dotyczy pakietu 1  poz.   152.   Czy ze  względu  na  zaprzestanie  produkcji  formaliny 40%, 

Zamawiający dopuści wycenę preparatu o stężeniu 35%? 
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Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

23. Czy w pakiecie 1 poz. 171 Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego w 

opakowaniu 150 g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

24. Czy w pakiecie 1 poz. 224 Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci pojemników? 

Pozwoli to na złożenie oferty korzystniejszej pod względem finansowym. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

25. Dotyczy pakietu 1 poz. 92. Czy można wycenić preparat o nazwie handlowej Crohnax 250 

mg x 30 czop. firmy Farmina? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

26. Czy w pakiecie 4 poz. 35 Zamawiający oczekuje wyceny preparatu Piracetam 20% w dawce 1 

g/5 ml a 12 amp. czy 3g/15ml a 4amp., gdyż tylko w takich ampułkach lek jest 

zarejestrowany. 

Odp. Zamawiający oczekuje wyceny preparatu w dawce 3 mg/15 ml a 4 amp. 

27.  Do §5 ust. 2 projektu umowy. Ze względu na możliwość ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT w trakcie obowiązywania umowy przetargowej, prosimy o wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu umożliwiającego zmiany cen brutto produktów będących 

przedmiotem umowy, od dnia wejście w życie aktu prawnego zmieniającego wysokość 

stawki VAT. Zaznaczamy jednocześnie, że w takim przypadku ceny netto produktów 

będących przedmiotem umowy nie uległyby zmianie. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

28. Do §6 ust.3 i ust.4 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów 

dotyczących kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru lub w 

przypadku zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji, poprzez wprowadzenie zapisu o karze w 

wysokości 0,1% dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego/ nie rozpatrzonego w 

terminie przedmiotu zamówienia? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

29. Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Intralipid 

10% 500 ml w worku? Preparat nie występuje w butelce. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

30. Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycjach 14-18 wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań 

KabiPac? Opakowanie KabiPac to butelka wolnostojąca, posiadająca dwa oddzielne korki 

poliizoprenowe, z oznakowanym zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie 

użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, 

zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed 

pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania w stosunku do innych opakowań. Po 
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usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma 

niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia, jeśli 

w opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez personel. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 pozycja 25 preparatu 

Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz. 130/0,38-0,45 w roztworze elektrolitów (Na, 

K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) w opakowaniu worek 500 ml? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie pozycja 18 płynu 

wieloelektrolitowego zawierający (Na, K, Ca, Mg, Cl) oraz octany i cytrynian? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 40 produktu 

leczniczego Addamel N - zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: Cynk 100 mol, 

Miedź 20 mol, Mangan 5 mol, Chrom 0,2 mol, Żelazo 20 mol, Selen 0,4 mol, Jod 1,0 

mol, Molibden 0,2 mol, Fluor 50 mol w ampułkach a'10 ml? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 41 worka 3- 

komorowe do całk. żywienia pozajelitowego zawierającego aminokwasy, glukozę lipidy 

MCT/LCT 75 g, zawartość azotu 16 g, energia pozabiałkowa 1800 kcal, osmolarność 1500 

mOsm/l? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 42 worka 3- 

komorowe do całk. żywienia pozajelitowego zawierającego aminokwasy, glukozę lipidy 

MCT/LCT 54 g zawartość azotu 9,8 g, energia pozabiałkowa 1100 kcal, osmolarność ok. 850 

mOsm/l? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 43 worka 3-komorowe 

do całk. żywienia pozajelitowego zawierającego aminokwasy, glukozę lipidy MCT/LCT 34 g 

zawartość azotu 6,2 g, energia pozabiałkowa 700 kcal, osmolarność ok. 850 mOsm/l? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

37. Dotyczy pakiet nr 1 poz 199. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 199 z pakietu nr 1 

do oddzielnego pakietu pozwoli to przystąpić bezpośrednio producentowi leków a co za tym 

idzie uzyskanie przez szpital korzystnej ceny. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

38. Dotyczy pakiet nr 1 poz 116. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wycenę 

preparatu w fiolkach co pozwoli to uzyskać przez szpital korzystnej ceny. 
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Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

39.  Czy, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi oraz 

konieczność redukcji dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, Zamawiający w 

Zadaniu nr 2- poz. 20 Meropenem Kabi, 1000 mg, inj.doż.,10 fiol (s.subst)- op. 40 wymaga 

aby ww produkt posiadał trwałość roztworu po przygotowaniu 6 godzin w kontrolowanej 

temp. Pokojowej (15-25 st. C) i 24 godziny w temp. 2-8 stopni C?  

Odp. Zamawiający wymaga. 

40.  Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, poz.59 Bupivacainum Spinal Heavy X 5 amp -120 op. 

wymaga zaoferowania produktu, którego działanie znieczulające pojawia się nie później niż 

po upływie 5-8 minut? 

Odp. Zamawiający nie wymaga. 

41.  Czy Zamawiający w pozycjach nr 4, 5, 6,7, 8, 9 - dopuści równoważne produkty w 

opakowaniach typu worek?  

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

42. Czy Zamawiający w pozycjach nr 11,12,13 - dopuści równoważne produkty w opakowaniach 

typu worek?  

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

43. Czy Zamawiający w pozycji nr 18 dopuści Plasmalyte tj. fizjologicznie zbilansowany roztwór 

krystaloidów o składzie elektrolitów zbliżonym do osocza tj. zawierający: 

Na+ K+ Mg++ Cl- CHCOO- 

3 (Octan) 

C6H1107- 

(Glukonian) mmol/1  140  5,0    1,5  98  27 23 
 

Osmolarność: 295 mOsm/I (w przybliżeniu)  

pH: około 7,4 (od 6,5 do 8,0).  

Produkt jest oferowany w wygodnym opakowaniu typu viaflo. 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

44. Czy Zamawiający w pozycjach nr 28 wymaga Mannitol 15 % o obniżonej temperaturze 

krystalizacji oferowany w wygodnym opakowaniu typu worek viaflo o poj. 250 ml? 

Odp. Zamawiający nie wymaga. 

45. Czy Zamawiający w pozycjach nr 29 wymaga Mannitol 15 % o obniżonej temperaturze 

krystalizacji oferowany w wygodnym opakowaniu typu worek viaflo o poj 100 ml? 

     Odp. Zamawiający nie wymaga. 

46. Czy Zamawiający w pozycji nr 25 dopuści Decavcn t.j roztwór pierwiastków śladowych w 

postaci dobrze przyswajalnych soli organicznych o następującym składzie pokrywającym średnie 

dobowe zapotrzebowanie organizmu dorosłego człowieka: 
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skład – Decaven; pojemność 40 ml, cynk 153 mol, żelazo – 17,9 mol, selen – 0887 mol, 

mangan – 3,64 mol, chrom – 0,289 mol, molibden – 0,261 mol, jod – 0,012 mol, fluor – 

76,3 mol, kobald – 0,025 mol. 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

47. Czy Zamawiający w pozycjach 38 i 39 dopuści Cernevit tj.Iiofilizat przeznaczony do 

sporządzania roztworu do infuzji, dostarczający niezbędne do funcjonowania organizmu 

witaminy rozpuszczalne zarówno w wodzie jak i w tłuszczach. 1 fiolka proszku zawiera: 

 Substancje czynne Co 
odpowiada 

retynolu palmitynian 3500 j.m witamina A 3500 j.m. 

cholckalcyferol 220 i.m witamina D3 220 i.m. 
DL-a-tokoferol 10,20 mg witamina E 11,20 j.m. 
kwas askorbowy 125 mg witamina C 125 mg 
kokarboksylaz
a czterowodna 

5,80 mg witamina 
BI (tiamina) 

3,51 mg 

sól sodowa 
fosforanu 
ryboflawjny 

5,67 mg witamina B2 
(ryboflawina
) 

4,14 mg 

pirydoksyny 
chlorowodore
k 

5,50 mg witamina B6 
(pirydoksyna
) 

4,53 mg 

cyjanokobalamina 6ug witamina BI2 6MR 
kwas foliowy 414 Mg kwas foliowy 414 fig 
dekspantenol 16,15 mg kwas pantotenowy 17.25 mg 
biotyna 69 Mg biotyna 69 Mg 
mkotynamid 46 mg witamina PP 46 mg 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

48.  Czy z uwagi na wycofanie z rynku licznych serii produktu zawartego w opisie SIWZ 

Zamawiający dopuści w pozycji nr 41 Olimel N5 2000 ml - worek do żywienia droga żył 

centralnych o pojemności 2000 ml, dostarczający 1980 kcal w tym 10,4 g azotu, glukozę, 

elektrolity, zawierający emulsje tłuszczowa opartą w 80% na oleju z oliwek? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

49. Czy z uwagi na wycofanie z rynku licznych serii produktu zawartego w opisie SIWZ 

Zamawiający dopuści w pozycji nr 42 Olimel PERI N4 2000 ml - worek do żywienia drogą, 

żył obwodowych i centralnych o pojemności 2000 ml, dostarczający 1400 kcal w tym 8 g 

azotu, glukozę, elektrolity, zawierający emulsje tłuszczowa opartą w 80% na oleju z oliwek? 

 Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

50.  Czy z uwagi na wycofanie z rynku licznych serii produktu zawartego w opisie SIWZ 

Zamawiający dopuści w pozycji nr 43 Olimel PERI N4 1500ml - worek do żywienia drogą żył 

obwodowych i centralnych o pojemności 1500 ml, dostarczający 1050 kcal w tym 6 g azotu, 

glukozę, elektrolity, zawierający emulsje tłuszczowa opartą w 80% na oleju z oliwek? 

 Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

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

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

Odp. Należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku. 

52. 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? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, jeżeli nie jest to zastrzeżone w SIWZ. 

53. 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. 

Odp. Należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku. 

54. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący 

się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na 

ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, jeżeli nie jest to zastrzeżone w SIWZ. 

 

 


