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Zielona Góra, 24/11/2020 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 brak produkcji i brak rejestru leku opisanego  

Nitracor 2 mg/ml (i.v.) x 50 amp. 

Prosimy o możliwość zaoferowania w pakiecie1 pozycja 57 lek PERLINGANIT 10MG/10ML * 10 

AMP. w ilości 20 opakowań zabezpieczających zapotrzebowanie Zamawiającego 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2 

 

Z uwagi na zakończenie produkcji i brak odpowiednika opisanego leku, prosimy o wykreślenie  

z pakietu nr 1 pozycja nr 11 (bromek wekuronium). 

 

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił z Zadania nr 1 pozycje nr 11. 

Pytanie 3  

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 68(propofol) lek pakowany w rodzaju 

opakowania typu fiolka?  
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 68(propofol) lek pakowany w rodzaju 

opakowania typu fiolka. 
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Pytanie 4 
 

Dotyczy kryterium oceny - czas dostawy(4%) 

Celem urealnienia czasu dostawy leków prosimy o doprecyzowanie minimalnego czasu dostawy. 

Przy tak opisanym czasie a mianowicie podanie maksymalnego  ale braku minimalnego czasu 

dostawy, w ofertach firm składających ofertę mogą pojawić się czasy 2h,3h,0,5h 

co przy kryterium 40% czas dostawy może faworyzować tych oferentów ale nie jest realne. Proszę 

o podanie minimalnego czasu w godzinach np. 18h,24h  
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje minimalnego czasu w godzinach. 

 

Pytanie 5 
 

Jak postąpić w sytuacji braku na rynku lub zaprzestania produkcji? Wycenić po ostatniej cenie jak  

i wpisać taka informacje pod pakietem, czy w ogóle nie wyceniać danej pozycji? 

 

Odpowiedź: Jeżeli 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. 

 

Pytanie 6 
 

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 zamieszczona 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 wskazuje prawidłowe przeliczenie ilości w postaci podania pełnej ilości 

opakowań zaokrąglone w górę. 

 

 

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

 


