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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wartości 130000 PLN na dostawę 
leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów 
opatrunkowych oraz szwów. CPV – 33600000-6 Produkty farmaceutyczne; 33141121-4 Szwy chirurgiczne. 

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2021   Nr ogłoszenia – 2021/S 043-106887 z dnia 03.03.2021r     
  

Zamawiający zgodnie z art. 135 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SWZ: 

1. Dotyczy pakietów - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów 
– tabletki na tabletki powlekane i odwrotnie 
– tabletki lub kapsułki odwrotnie  
– tabletki na drażetki i odwrotnie 
-  tabletki na tabletki dojelitowe i odwrotnie 
-  kapsułki na kapsułki miękkie lub twarde i odwrotnie ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
2. Dotyczy pakietów - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki na ampułki? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
3. Dotyczy pakietów - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
4. Dotyczy pakietów - Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku 

produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
5. Dotyczy pakietów - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku braku leku oryginalnego na wycenę preparatów z 

dopuszczenia Ministra Zdrowia 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
6. Dotyczy pakietów - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów 

itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych  (czy podać pełne ilości 
opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. ,,Dopuszcza się możliwość zaproponowania preparatów w 
opakowaniach innych (wielkość opakowania) niż opisane w SWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości tabletek, kapsułek, 
fiolek, amp-strz itp. z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku”.      
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