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Konin, 02.03.2022 r. 

WSZ-EP-46/2021/285/2022  

 
 

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ 
 strona internetowa prowadzonego postępowania  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa leków”,  nr sprawy WSZ-EP-46/2021  
 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 7 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej 
dalej „SWZ”.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Treść pytania nr 1:   
Dotyczy pak. 22 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny: 
Dicloabak, 1 mg/ml, krople,do oczu, 10 ml? 
10 ml w butelce polietylenowej (PE) z kroplomierzem wyposażonym w filtr przeciwdrobnoustrojowy 
(polieterosulfon) na nośniku (LDPE), zamkniętej nakrętką (PE).Pozostałe wymogi zgodne z SWZ. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  dopuszcza preparat w butelce polietylenowej (PE) z kroplomierzem wyposażonym                    
w filtr przeciwdrobnoustrojowy (polieterosulfon) na nośniku (LDPE), zamkniętej nakrętką (PE).                    
W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-
cenowy w pakiecie 22 poz. 2. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostanie zamieszczony na stronie 
prowadzonego postępowania.  
 
Treść pytania nr 2:   
Dotyczy pak.22 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny :  
Rozalin, (20 mg/ml), krople do oczu, 5 ml ?  
(Wszystkie dostępne preparaty (krople) we wskazanej przez Zamawiającego dawce są roztworem 
wodnym)   
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  dopuszcza preparat będący roztworem wodnym. W związku z tym Zamawiający 
zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie 22 poz. 4. 
Zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.  
 
Treść pytania nr 3:   
Dotyczy pak. 28 
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Czy Zamawiający dopuści do wyceny: 
Gardenal, 40mg/2ml,pr.rozp.d/sp.rozt.d/wst,1f.+1a.rozp(Zg.MZ)- preparat dostępny na jednorazowe 
pozwoelnie Ministra Zdrowia?  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  dopuszcza preparat dostępny na jednorazowe pozwolenie Ministra Zdrowia.                               
W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-
cenowy w pakiecie 28. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostanie zamieszczony na stronie 
prowadzonego postępowania.  
 
Treść pytania nr 4:   
Dotyczy pak. 29  
Czy Zamawiający dopuści do wyceny: 
Xylometazolin  0.05%,0,5 mg/ml,krople do nosa, 10 ml ? ( Areozol – jest niedostępny)  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 5:   
Dotyczy pak. 27 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny: 
Nebu-Dose Hialuronic, roztw.,do inhal., 30 amp? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza jałowy 0,9% roztwór soli fizjologicznej z kwasem hialuronowym w postaci 
pojedynczych ampułek, bez konserwantów, przeznaczonych do nebulizacji. W związku z tym 
Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy                                      
w pakiecie 27. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego 
postępowania.  
 
Treść pytania nr 6:   
Dotyczy pak. 30 
Bardzo proszę o wskazanie przykładowej nazwy handlowej produktu, który należałoby wycenić. 
Preparat występuje w postaci tabletek  ale w dawce 0,08 g np. 
Diabrezide, 80 mg, tabl., 40 szt,bl(2x20) 
Diazidan, 80 mg, tabl., 60 szt,bl(3x20) 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający informuje, że określając postać leku w Pakiecie 30 popełnił oczywistą omyłkę pisarską. 
W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-
cenowy w pakiecie 30. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostanie zamieszczony na stronie 
prowadzonego postępowania.  
 
Treść pytania nr 7:   
Czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych netto w pozycjach, gdzie jednostką miary 
są sztuki z dokładnością do 4 miejsc po przecinku ?  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zgodnie z postanowieniem zawartym w rozdziale XVIII. Sposób obliczenia ceny, ust. 8  SWZ, 
Zamawiający przewiduje podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po 
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przecinku. 
 
Treść pytania nr 8:   
Czy Zamawiający dopuści przeliczenie wskazanych w formularzu ilości sztuk na opakowania 
handlowe. W przypadku zgody   prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość 
opakowań handlowych : 
 podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę , czy też 
 ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku ( zaokrąglenie zgodne z regułą 

matematyczną ) 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający oczekuje wyceny za sztukę. Pakiet,  w którym Zamawiający żąda wyceny za 
opakowanie  został wskazany przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo –cenowym – jest 
to pakiet nr 12. W tym pakiecie Zamawiający wskazuje, aby przeliczyć opakowania z zaokrągleniem 
do pełnych opakowań w górę. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje zapisy w Załączniku nr 2 do 
SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie 10 i 13, w kolumnie „Postać leku”. 
Zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.  
 
Treść pytania nr 9:   
Czy Zamawiający dopuści przeliczenie i podanie cen za opakowanie w pozycjach,  gdzie jednostką 
miary są sztuki ? Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie 
niż dostępne na rynku opakowanie handlowe. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
 
 
Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  

 


		2022-03-02T09:32:51+0100




