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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-05-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony na dostawy leków do celów terapeutycznych oraz płynów infuzyjnych 

 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

 

l. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz 
różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ 
tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, kapsułki twardej, tabletki 
powlekanej lub drażowanej (amp, za fiolkę i odwrotnie; krem, żel za maść lub 
odwrotnie)?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Z uwagi na szeroką gamę leków, prosimy o sprecyzowanie których konkretnie pozycji dotyczy 

pytanie. 

2. Jak postąpić ma oferent jeżeli w trakcie wyceny okaże się, ze lek umieszczony w wykazie 

asortymentowym jest niedostępny na rynku (np. brak produkcji, brak dostaw do kraju, 

brak rejestru, brak harmonizacji, tymczasowe wstrzymanie produkcji) i nie ma leku 

równoważnego?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

W przypadkach opisanych w pytaniu, należy pozostawić pola  cen i wartości puste. Natomiast 

pod tabelą opisać powód nie wycenienia leku. 

3. Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez 

Zamawiającego, a ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabl., draż., arnp., 

kaps., fiol) była zgodna ze SIWZ?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

4. Jaką ilość opakowań wycenić jeżeli z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa np.32,33 opk? 

Czy zaokrąglać do pełnego opakowania w górę czy podawać ilość z 2 miejscami po 

przecinku?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. 



5. Prosimy o sprecyzowanie w jaki sposób należy wyliczyć wartość brutto oferty: czy 

wartości brutto należy wyliczyć mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość opakowań, 

czy do wartości netto dodając wartość VAT-u?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Wartość brutto oferty wyliczyć w następujący sposób: cena jednostkowa brutto  pomnożona 

przez ilość opakowań.  

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr l pozycji nr 298 Nitrogenium 

oxydulatum do osobnego pakietu? Jeżeli tak to prosimy o jednoczesną zmianę kwoty 

wadium dla obu pakietów.  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 312 i 321 pasków, które 

posiadają samo zasysanie krwi, nie potrzebują kodowania, objętość krwi wynosi 0,7 µl, wyniki 

kalibrowania do osocza, pomiar metodą biosensotyczną, zakres pomiaru 20-600 

mg/alternatywnie wyniki 1,1 – 33,3 mmol/l, funkcja AST(możliwość alternatywnych miejsc 

wkłucia, część paska testowego na zewnątrz, automatyczny wyrzutem, wykorzystany enzym – 

Oksydaza Glukozowa (GOD) minimalizacja zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197 

oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Opakowanie chroni paski przed 

wpływem czynników zewnętrznych, paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na 

wynik badań. 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błedów Clarke’a oraz 100% 

wyników z AST mieści się w strefach A i B siatki błedów Clarke’a. Zakres temperatury 

przechowywania pasków to 4
0
C – 40

0
C, zakres hematokrytu 20% do 60%. 

W przypadku zgody proszę określić ilość gleukometrów potrzebnych szpitalowi gdzie cena 

gleukometru będzie zawarta w cenie pasków. Gwarancja dożywotnia na gleukometr, w tym 

przegląd, kalibracja oraz szkolenie personelu. 

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie nowego 

pakietu wyznaczając jednocześnie nowe wadium. 

Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanego produktu pozwoli nam na złożenie oferty 

konkurencyjnej, co w znacznym stopniu zredukuje koszty wydatkowane przez szpital 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie towaru w ciągu 48 godzin od złożenia 

Zamówienia?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 
www.bip.ocr.pl  

 

          

 

Zamawiający 

http://www.bip.ocr.pl/

