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sygn. ZP/382-18/2020

Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy:
przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą  „Dostawa  leków  dla  Szpitala  Powiatowego
w Wyrzysku  Sp.  z  o.o.  ogłoszonego  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w dniu
20.11.2020 r. pod nr 612646-N-2020.

Dodane w dniu 25.11.2020 r.

1. Pytanie: 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: Tak.

2. Pytanie: 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 ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w

górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ część II pkt 9 Zamawiający dopuszcza

zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość specyfiku

niż  sugerowana  w tabelach  formularzy  ofertowych.  W  przypadku  zaproponowania

przedmiotu zamówienia w opakowaniach innej wielkości niż sugerowane w formularzach

ofertowych, Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z zapisem pkt 10 do: podania wielkości

oferowanego  opakowania  oraz  do  podania  jego  ceny  ofertowej;  dostosowania  ilości

oferowanych opakowań proporcjonalnie do ilości opakowań jednostkowych wskazanych w

formularzu  ofertowym  przez  Zamawiającego,  w  razie  potrzeby  zaokrąglając  ilość

oferowanych opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

3. Pytanie: 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: jak w pytaniu powyżej.
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4. Pytanie: 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: W  przypadku  zaprzestania  lub  braku  produkcji  danego  preparatu  proszę

zaproponować odpowiednik tego preparatu. W przypadku jeżeli na dzień złożenia oferty

zamawiany lek nie jest już produkowany lub nie jest dostępny na rynku polskim dłużej niż

pół roku i  nie ma informacji,  kiedy się pojawi,  a nie ma innego równoważnego,  którym

można by było go zastąpić należy zostawić puste pole (nie wyceniamy pozycji). Jeżeli jest

informacja o pojawieniu się zamawianego leku na rynku w ciągu 6 miesięcy, należy lek

wycenić wg ostatniej ceny - traktować tę pozycję jak chwilowy brak.

5. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ kilogram

(Zgodnie z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż

dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub

mg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg,

ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty leków w opakowaniach, kolumna „wielkość 

opakowania sugerowanego” zawiera ilość, która umożliwia przeliczenie ilości opakowań w 

przypadku oferowania leku w opakowaniach o innej wielkości. Przeliczona ilość opakowań 

powinna zostać zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

6. Pytanie: Czy Zamawiający  dopuszcza  wycenę  preparatów dostępnych  na  jednorazowe

zezwolenie MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.

Odpowiedź: Tak.

7. Pytanie:.  Czy Zamawiający wydzieli  do osobnego Pakietu produkt  z  Pakietu 1 poz.  2 i

dopuści:  Gaziki  do  dezynfekcji  skóry  wykonane  z  wysokogatunkowej  włókniny  będącej

mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem

izopropylowym,  rozmiar  złożonego  gazika  4x4,5cm,  a  rozłożonego  9x12cm,  trzykrotnie

złożone,  6  warstw,  pakowane  pojedynczo  w  saszetki,  100szt.  saszetek  w opakowaniu

zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I? 

Lub,  gaziki  do  dezynfekcji  skóry  wykonane  z  wysokogatunkowej  włókniny  będącej

mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem

izopropylowym,  rozmiar  złożonego  gazika  4x4,5cm,  a  rozłożonego  12x12,5cm,

czterokrotnie  złożone,  9  warstw,  pakowane pojedynczo w saszetki,  100szt.  saszetek w

opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?
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Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji 2 z pakietu 1 do oddzielnego pakietu.

8. Pytanie:.  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. -  będącej dietetycznym

środkiem  spożywczym  specjalnego  przeznaczenia  medycznego  do  postępowania

dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest

surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które

wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.

Odpowiedź: tak.

9. Pytanie:.  Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym -

będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do

postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do

produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych

dodatków, które wpływają na wchłanianie i  metabolizm glukozy.  Oferowany preparat,  ze

względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie

testu.

Odpowiedź: tak.
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