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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O ZNAKU ZP 12/17 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu 

Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie produktów farmaceutycznych. 

 

 

Pytanie nr 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?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę postaci preparatów. 

 

Pytanie nr 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. 

 

Pytanie nr 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 dopuści wycenę na zasadach określonych w pytaniu, w razie wystąpienia okoliczności,  

o których mowa w pytaniu. 
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Pytanie nr 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 dopuści wycenę na zasadach określonych w pytaniu, w razie wystąpienia okoliczności,  

o których mowa w pytaniu. 

 

Pytanie nr 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: 

W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w pytaniu należy zaokrąglić ilość opakowań 

handlowych w górę. 

 


