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Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych – Zp/49/PN-44/17
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pytania
Czy Zamawiający w pozycji 356 wyrazi zgodę na wycenę leku w fiolce o pojemności 5ml? Odp. Nie,
Zamawiający nie wyraża zgody w pozycji 356 na wycenę leku w fiolce o pojemności 5ml.
Czy Zamawiający w pozycji 199 wymaga wyceny preparatu zarejestrowanego jako lek? Odp. Zamawiający
wymaga w pozycji 199 wyceny preparatu zarejestrowanego jako lek.
Dotyczy pozycji 33, 297 Czy Zamawiający dopuszcza wycenę suplementów diety? Odp. Nie, Zamawiający
nie dopuszcza wyceny suplementów diety w pozycji 33, 297.
Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zmawiającego, a ilość opakowań
odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Odp. Zamawiający wyraża zgodę na
zaoferowanie opakowań innej wielkości z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, aby ilość sztuk
(np. tabletek, ampułek, ml, kg) była zgodna z SIWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do
pełnego opakowania w górę.
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku, jeżeli przy
przeliczeniu ze sztuk na opakowania, ilość opakowań nie jest liczbą całkowitą (czy podawać pełne ilości
opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? Odp. Należy
zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. Odp. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego
opakowania w górę.
Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek jest tymczasowo na braku a nie ma innego leku
równoważnego, którym można by było go zastąpić Zamawiający zgodzi się na wykreślenie lub wydzielenie
pozycji. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o informacje w jaki sposób postąpić.
Dotyczy poz. 379, 347, 171, 350, 281, 70, 317, 399
Odp. Należy wycenić lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz dopisać uwagę o ograniczonej dostępności.

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest wycofany z obrotu
a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić Zamawiający zgodzi się na wykreślenie
lub wydzielenie pozycji. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o informacje w jaki sposób postąpić.
Dotyczy poz. 278, 13, 12, 11, 387, 398, 388, 276, 14
Odp. Należy wycenić lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz dopisać uwagę o ograniczonej dostępności.
Czy Zamawiający w pozycji 132 wyrazi zgodę na wycenę leku DOBUTAMINUM 250mg w postaci proszku
do sporządzenia roztworu do infuzji x 1 fiolka? Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Czy Zamawiający w pozycjach 8, 222, 223, 279, 280 dopuszcza wycenę leku w postaci tabletek dojelitowych?
Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

