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WSZ-EP-35/1012/2019                                                                  

                                                                                     Wg rozdzielnika 

 

Wyjaśnienia do SIWZ  

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę leków biorących udział  
w programach lekowych, chemioterapii oraz wspomagających na rok 2020  

 (nr sprawy: WSZ-EP-35/2019). 

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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki 
na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci leku w zakresie wskazanym  
w zmodyfikowanym załączniku nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-35/2019 (FORMULARZ 
ASORTYMENTOWO-CENOWY), który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-
konin.pl  oraz na www.platformazakupowa.pl. 
 
Pytanie 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki na ampułki?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci leku w zakresie wskazanym  
w zmodyfikowanym załączniku nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-35/2019 (FORMULARZ 
ASORTYMENTOWO-CENOWY), który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-
konin.pl  oraz na www.platformazakupowa.pl. 
 
Pytanie 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
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: 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-35/2019 (FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY), który 
udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na 
www.platformazakupowa.pl. 
 
Pytanie 5 – Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie 
również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.)  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 6 - 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: Zgodnie z SIWZ. 
 

 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 
„Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1843 ze zm.)  zmianę  treści SIWZ i jest 
wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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