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     Odp nr 1 
 

 

 

                                                                                                Wykonawcy wszyscy 

                                                                                                 biorący udział w postępowaniu 
 

 

Dotyczy:  Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

                 przetargu  nieograniczonego na dostawę : Różnych produktów leczniczych   

                 BZP nr 546920-N-2020 z dnia 2020-06-03 r.   

 

 
Pytanie nr: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?  
Odp: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr:2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, 
kilogramów itp.)? 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)? 

Odp: Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 

 

Pytanie nr: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)? 

Odp: Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 

 

Pytanie nr: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?  
Odp: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr:5 

Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ kilogram 
(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: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr:6 

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe 
zezwolenie MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne. 
Odp: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
 
 
 


