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Zielona Góra, 25/11/2020 r. 

 

Wykonawcy, 

którzy ubiegają się 

o udzielenie zamówienia publicznego 

w nw. postępowaniu 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) zawiadamiam, 

że w postępowaniu pn.: „Dostawa leków, płynów infuzyjnych, sprzętu medycznego jednorazowego 

użytku, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych” wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) na który Zamawiający udzielił na podstawie art. 38 ust. 1a 

ustawy Pzp następującej odpowiedzi. 

Treść wniosku złożonego przez Wykonawcę i udzielone wyjaśnienia: 

Pytanie 1  

Z uwagi na zakończenie produkcji i brak odpowiednika opisanego leku, prosimy o wykreślenie z pakietu nr 1 

pozycja nr 57 (Nitracor 2 mg/ml (i.v.)). 
 

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił z Zadania 1 pozycję nr 57. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy pak. 1 poz. 2 ; 75  

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci tab. powlekanych ( tylko taka postać jest dostępna)   
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 3 

Dotyczy pak. 1 poz. 62 

Czy Zamawiający dopuści do wyceny  Oxytocin, 5 IU/ml; 1 ml, roztw.d/wstrz.,inf.,10 amp w ilości 1 op. ? 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 4 

Dotyczy pak. 1 poz. 70 

Czy Zamawiający dopuści do wyceny  Ventolin, 1 mg/ml (0,1%); 2,5ml, roztw.do nebul., 20 amp ?( dawka 

1%  - niedostępna )  

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy pak. 2 poz. 3 ; 4 ; 6 ; 7 

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w op. typu KabiClear ? ( producent zmienił rodzaj 

opakowania)   

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 
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Pytanie 6 

Dotyczy pak. 2 poz. 5 

W związku z zakończona produkcja Płyn Pediatr.Wyrównawczy,inj,250 ml bardzo proszę o dopuszczenie do 

wyceny  Płyn Ringera ,inj, KabiClear, 250 ml,  w ilości 40 op. ?  

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie 7 

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 61.  

Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

 

Pytanie 8 

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 SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem 

ekonomicznym. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zezwala. 

 

Pytanie 9 

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:  

 podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę , czy też 

 ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku? 

  

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje prawidłowe przeliczenie ilości w postaci podania pełnej ilości 

opakowań zaokrąglone w górę. 
 

Pytanie 10 

Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki  lecz różniący się postacią 

przy zachowaniu tej samej drogi podania np. tabletka  a równoważnik ma postać  tabletki powlekanej , kapsułki 

( twarde, miękkie), drażetki, tabletki dojelitowe i odwrotnie  ?     

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zezwala na taką wycenę. 

 
Pytanie 11 

Czy Zamawiający dopuści zmianę postaci iniekcyjnych, tj. fiolki, ampułki, ampułko-strzykawki i odwrotnie? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 

 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod pakietem dla pozycji, których występuje 

przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 13 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod pakietem dla pozycji dla których występuje 

przerwa w produkcji /okresowy brak dostępności w sprzedaży oraz dla pozycji które mają status – 

zakończona produkcja  ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 14 

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? 

 

Odpowiedź: Jeżeli lek nie jest produkowany i nie ma na rynku odpowiedniego zamiennika danego leku 

proszę o wskazanie Zamawiającemu pozycji w zadaniu, o który lek dokładnie chodzi pytającemu. 

Zamawiający rozważy nad jego wykreśleniem z zadania. W przypadku tymczasowego braku produkcji 

danego leku należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży. 

 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 6 poniższe pozycje: 

Poz.3- Hydrogenii peroxidum płyn 3% 

Poz.5- Octenisept płyn na skórę 

Poz.6- Skinspet Pur Płyn do odkażania skóry 

 
Odpowiedź: Zamawiający wykreślił poz. 3, 5, 6 z zadania nr 6 i wydzielił ww. produkty do osobnego 

zadania nr 10. 

 

Pytanie 16 

Pakiet 4, poz. 1 

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

 

Pytanie 17 

Pakiet 4, poz. 110-115 

Czy Zamawiający wydzieli poz. 110-115 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
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Pytanie 18 

Dotyczy: ZP/07/2020 , Zadanie nr 4, pozycja 14-18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14-18 z Zadania nr 4 i stworzy osobny pakiet dla 

tych pozycji? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. 

 


