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Konin,  16.10.2019 r. 

WSZ-EP-35/1020/2019                                                                  

                                                                                     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:  
 

1. Czy Zamawiający dopuści przeliczenie i podanie cen za opakowanie w pozycjach: 
pakiet 1 pozycje 1 oraz 2  
pakiet 7 pozycje 1 oraz 2  
pakiet 8 pozycja 1 
pakiet 13 pozycja 1 oraz 2  
pakiet 24  pozycja 1 
pakiet 29 pozycja 1 
pakiet 46 pozycja 1 
pakiet 53 pozycja 1 
pakiet 64 pozycje 1,2,3  
pakiet 68 pozycja 1  
pakiet 71 pozycje 1, 2 
pakiet 72 pozycja 1  
pakiet 75 pozycja 1 
pakiet 79 pozycja 1  
pakiet 84 pozycja 1 
pakiet 85 pozycja 1 
pakiet 87 pozycja 1 
pakiet 91 pozycja 1 
pakiet 92 pozycja 1 
pakiet pozycje 1, 2 oraz 3  
pakiet 109 pozycja 1  
pakiet 110 pozycja 1 

 Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na 
rynku opakowanie handlowe 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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2. Dotyczy pakietu 35 Czy Zamawiający miał na myśli Gemcitabine kon. Do sporz.roztw. do 

inf.100 mg/ml , postać fiolka 2000 mg? ( zapis w formularzu to fiolka 2000g – taka postać 
jest niedostępna na rynku farmaceutycznym)  

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ WSZ-EP-35/2019 
(FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY) z dnia 10.10.2019 roku. 

 
3. Dotyczy pakietu 52 pozycja 1  Bardzo proszę o wydzielenie Docetaxel koncentrat do 

sporządzania roztworu , iniekcja 140 mg , gdyż wskazana dawka jest niedostępna na rynku – 
zakończona produkcja. W podanym zakresie dawek dostępna jest tylko dawka 160 mg.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

4. Dotyczy:  pakietu 71 pozycje 1 oraz 2  
                 pakietu 72 pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści do wyceny tabletkę powlekana zamiast tabletki ?  
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. 
 

5. Dotyczy pakietu 75 pozycja 1 Czy Zamawiający miał na myśli Ribavirin 200mg * 140 kap.  
w ilości 40 op. ?( formularzu nie jest określona wielkość opakowania)   

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
6. Dotyczy: pakietu 84 pozycja 1 

               pakietu 85 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny kapsułkę dojelitową twardą zamiast kapsułki. 
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. 
 

7. Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. 
tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań 
odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty 
atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
8. 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 umieszczone w SIWZ:  

 podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę , czy też 
 ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: 

zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? zamiast 
tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? zamiast kapsułek 
(w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? Zamiast drażetek – 
kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –
twardych, elastycznych) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, 
elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu , zamiast tabletek dojelitowych – kapsułki dojelitowe i 
odwrotnie?  Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.  
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. 
 

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod pakietem dla pozycji, których 
występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży ? 

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, który udostępni na swojej stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl oraz na www.platformazakupowa.pl. 
 

11.   Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest 
tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go 
zastąpić należy: 

 wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy  
 nie wyceniać go wcale? 

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, który udostępni na swojej stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl oraz na www.platformazakupowa.pl. 
 

12. Czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych w pozycjach, gdzie jednostką 
miary są fiolki, ampułki, kilogramy, ml ,mg,  szt.,  etc z dokładnością do 4 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. 

 

Sporządziła: S. Skrycka   
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