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O D P O W I E D Z I 
na pytania w sprawie SIWZ 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ” Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych”. 
 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 
dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  

 
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, przy zachowaniu tej samej drogi podania? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

2. 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? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

3. Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie 
oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o 
określenie jak postąpić w sytuacji zakończenia produkcji leku. 
Odpowiedź: Zamawiający opisał taką sytuacje w rozdziale III SIWZ: 

Pkt  8 W przypadku udokumentowanego braku (chwilowego lub całkowitego) dostaw produktu 

leczniczego o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i umowie, Zamawiający 

wymaga dostarczenia produktu równoważnego o parametrach nie gorszych od oferowanych przy 

zachowaniu cen jednostkowych i po zaakceptowaniu tej zmiany przez Zamawiającego. 

Pkt 10 W przypadku pozycji lekowych aktualnie niedostępnych na rynku, np. z powodu 

wstrzymania produkcji, należy je wycenić po ostatniej cenie sprzedaży i zaznaczyć te produkty 

jako niedostępne na dzień składania oferty (np. wymienić te produkty w załącznikach nr 1a – 1b, 

pod pakietem lub w inny czytelny sposób). Zamawiający będzie zamawiał te pozycje tylko z 

chwilą ponownego wprowadzenia produktu do sprzedaży, po zaoferowanej cenie. 

 
4. Czy w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej 

cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o 
określenie jak postąpić w sytuacji wstrzymania/braku produkcji leku. 
Odpowiedź: Zamawiający opisał taką sytuacje w rozdziale III SIWZ: 

Pkt  8 W przypadku udokumentowanego braku (chwilowego lub całkowitego) dostaw produktu 

leczniczego o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i umowie, Zamawiający 

wymaga dostarczenia produktu równoważnego o parametrach nie gorszych od oferowanych przy 

zachowaniu cen jednostkowych i po zaakceptowaniu tej zmiany przez Zamawiającego. 

Pkt 10. W przypadku pozycji lekowych aktualnie niedostępnych na rynku, np. z powodu 

wstrzymania produkcji, należy je wycenić po ostatniej cenie sprzedaży i zaznaczyć te produkty 

jako niedostępne na dzień składania oferty (np. wymienić te produkty w załącznikach nr 1a – 1b, 

pod pakietem lub w inny czytelny sposób). Zamawiający będzie zamawiał te pozycje tylko z 

chwilą ponownego wprowadzenia produktu do sprzedaży, po zaoferowanej cenie. 
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5. 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: Zamawiający opisał taką sytuację w rozdziale III SIWZ, pkt 3: 

- Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w mniejszych 

opakowaniach pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości. W przypadku występowania na 

rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, fiolek, kapsułek itp.), niż 

wymagane w SIWZ, należy dokonać przeliczenia opakowań zaokrąglając ich ilość w górę, 

 
 
 
 

Zamawiający 

Wojciech Machelski 


