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WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę leków dla potrzeb 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,  
nr sprawy WSZ-EP-21/2019 

 
W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami 
dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
1. Czy zamawiający dopuści w pak. 76 poz. 2, 3, 4 Nebbud do inhalacji z nebulizatora 

125mg/ml., Nebbud do inhalacji z nebulizatora 250 mg/ml, Nebbud do inhalacji                        
z nebulizatora 500 mg/ml., aby był w postaci ampułek, co pozwoli na złożenie 
konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga zawiesiny do nebulizacji, 
natomiast nie określa postaci opakowania. W związku z powyższym Zamawiający 
zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-21/2019, który udostępni na swojej 
stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na  https://platformazakupowa.pl. 

2. Czy zamawiający dopuści w pak. 76 poz. 2, 3, 4 Nebbud do inhalacji z nebulizatora 
125mg/ml., Nebbud do inhalacji z nebulizatora 250 mg/ml, Nebbud do inhalacji                           
z nebulizatora 500 mg/ml, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. 

     Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje nazwy handlowej produktu.  

3. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz 
różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ 
tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, kapsułki twardej, tabletki 
powlekanej lub drażowanej (amp. za fiolkę i odwrotnie; krem, żel za maść lub 
odwrotnie)? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci leku w zakresie wskazanym 
w zmodyfikowanym załączniku nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-21/2019, który udostępni na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na  
https://platformazakupowa.pl. 
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4. Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, 
a ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabl,draż,amp,kaps,fiol,gramów,kg) 
była zgodna ze SIWZ? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 
5. Jaką ilość opakowań wycenić jeżeli z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa np.32,33 opk? 

Czy zaokrąglać do pełnego opakowania w górę czy podawać ilość z 2 miejscami po 
przecinku? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 
6. Jak postąpić ma oferent jeżeli w trakcie wyceny okaże się, że lek umieszczony w wykazie 

asortymentowym jest niedostępny na rynku (np. brak produkcji, brak dostaw do kraju, 
brak rejestru, brak harmonizacji, tymczasowe wstrzymanie produkcji) i nie ma leku 
równoważnego? 
Odpowiedź:  W przypadku, gdy na etapie przygotowywania oferty okaże się, że lek 
będący przedmiotem zamówienia został wycofany z produkcji i jest niedostępny na 
rynku, należy wycenić lek oraz podać informację o braku dostępności. W związku  
z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-21/2019, 
który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na  
https://platformazakupowa.pl. 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 
ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  zmianę treści 
SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym 
postępowaniu. 
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