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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym zgodnie z art.275 ust.1.ustawy Pzp   na :” Dostawę leków ” 

 

 Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce informuje, że w dniu 

11.08.2021r  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.  

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 135ust.2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U z 2021 poz.1129 ze zm.)  

 

Treść zapytania:  

Pytanie 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 zamawiającego : Tak zamawiający wyraża zgodę na zamianę przy zachowaniu 

tego samego profilu uwalniania substancji 

 

Pytanie 2 -  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 zamawiającego : Tak, zamawiający wyraża zgodę, ilość opakowań należy 

przeliczyć do pełnych opakowań zaokrąglając w górę  

 

Pytanie 3 - 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 zamawiającego: Podane ilości opakowań przeliczyć zaokrąglone w górę. 

Opakowania przeliczamy z równania arytmetycznego, aby ogólna suma była w jak 

największym stopniu zbliżona do ilości produktu leczniczego występującego w formularzu 

asortymentowo-cenowym  

 

Pytanie 4 – 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 zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i 

informacji przy pozycji danego leku 

 

Pytanie 5 – 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 zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych za 

dostępne na rynku opakowanie handlowe 

 

Pytanie 6 – Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe 

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

Odpowiedz zamawiającego : Tak, zamawiający dopuszcza/ wyraża zgodę na wycenę  

preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ 

Pytanie 7- Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z poz. 172? 

Odpowiedź zamawiającego : Zamawiający nie wydziela z formularza asortymentowo –

cenowego części, ze względu na niewielkie ilości oraz ze względów techniczno-

organizacyjnych - poz. 172 w formularzu asortymentowo –cenowym dotyczy ( gaziki do 

dezynf.70% alkoholu 100 szt –op. 100 

 

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu 

 Bogdan Nawrocki 


