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Zielona Góra, 13 stycznia 2022 r. 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

SP ZOZ w Zielonej Górze 

Wszyscy zainteresowani 

/strona internetowa  

INFORMACJA 

Dotyczy: „Dostawa leków, płynów infuzyjnych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków 
opatrunkowych i dezynfekcyjnych” – nr postepowania: ZP/01/2022 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.  

W związku z tym, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 oraz ust. 7 ustawy z dnia  

11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.) – dalej: ustawa PZP, 

udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsułek, 

ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk 

była zgodna z SWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę. Zgodnie z zapisem w SWZ w ROZDZIALE XIV – SPOSÓB 

OBLICZENIA CENY, w przypadku występowania innych zawartości opakowań, przeliczenie ilościowe 

należy zaokrąglić w dół do pełnych opakowań. 

Pytanie nr 2: 

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 SWZ 

(czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc  

po przecinku)? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w SWZ w ROZDZIALE XIV – SPOSÓB OBLICZENIA CENY, w przypadku 

występowania innych zawartości opakowań, przeliczenie ilościowe należy zaokrąglić w dół do pełnych 

opakowań. 

Pytanie nr 3: 

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? 
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Odpowiedź: Wycenić lek, podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku. 

Pytanie nr 4: 

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 doustnej leku w obrębie 

tej samej drogi podania np.: tabl. powl. na-tabl., tabl. na -kaps., tabl. na -drażetki, kaps. na-kaps.twarda, tabletki  

o przedłużonym uwalnianiu na-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, tabl. na-tabl.dojel. i odwrotnie? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. 

Pytanie nr 5: 

Dotyczy część 1 poz. 2 i 24.  Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci tab. powlekanych? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. 

Pytanie nr 6: 

Dotyczy część 1 poz. 42. Czy Zamawiający dopuści preparat Pantoprazol  40 mg, prosz.d/sp.roztw.d/wstrz.,10 fiol 

z przeliczeniem ilości x 5op.? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. 

Pytanie nr 7: 

Dotyczy część 1. Poz. 61. Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci kaps. dojelitowej twardej ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści. 

Pytanie nr 8: 

Dotyczy część 1 poz. 71. Czy Zamawiający dopuści do wyceny Ventolin, 1 mg/ml (0,1%); 2,5ml, roztw.do nebul., 

20 amp ? ( dawka 1% - niedostępna ) 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. 

Pytanie nr 9: 

Dotyczy część 1 poz. 75. Czy Zamawiający dopuści preparat Tiopental 500 mg, prosz.d/sp.rozt.d/wstrz.,10fiol  

z przeliczeniem ilości x20op.? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. 

Pytanie nr 10: 

Dotyczy część 2 poz. 6. W związku z zakończoną produkcją Płyn Pediatr.Wyrównawczy,inj,250 ml bardzo proszę 

o dopuszczenie do wyceny Płyn Ringera , inj., KabiClear, 250 ml, w ilości 2 op.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. 
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Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich 

Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 


