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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: 

„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: 

W razie wystąpienia sytuacji, o której mowa w pytaniu należy podać pełne ilości opakowań 

zaokrąglone w górę. 

 

Pytanie nr 2: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek 

powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i 

tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek 

zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie?” 

 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie nr 3: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i 

odwrotnie?” 

 

Odpowiedź: 

Nie. 
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Pytanie nr 4: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. Zamiast: (tabletek, tabletek 

powlekanych lub kapsułek) - o powolnym uwalnianiu – (tabletki, tabletki pow. lub kapsułki) - o 

zmodyfikowanym uwalnianiu? \ Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej?” 

 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie nr 5: 

„Czy Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny wyraża zgodę na wycenę 

go w ostatnio obowiązującej cenie i umieszczenie pod pakietem stosownej informacji?” 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie nr 6: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów j.n.: 

111. Pangrol 25 000, 25 000 j., kaps., 20 szt - 75 op. 

165. Humulin N, 300 jm/3ml,zaw.do wstrzyk.,5 wkładów- 100 op. 

247. Kalium chloratum WZF 15%, 20 ml, inj., 10 fiol - 160 op. 

267. Enema,roztw.do wl.doodbytn, 150 ml, 50 butelek - 4 op. 

297. Vanatex, 160 mg, tabl.powl., 28 szt,bl (podzielna) - 97 op. 

 

Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej?” 

 

Odpowiedź: 

Nie. 

 


