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ODPOWIEDZI  NA  ZAPYTANIA   

 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup  wraz z dostawą produktów leczniczych oraz środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Znak postępowania  SZOZ/ZP-2/428/2019 

 

W odpowiedzi na zapytania Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie udziela 

odpowiedzi: 

Dotyczy wszystkich pakietów  
Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki 

na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie. 

Oczywiście poza specjalnie oznaczonymi pod pakietem pozycjami dotyczącymi konkretnych 

wymagań? 

Odp.: Należy podać, których pozycji w poszczególnych pakietach dotyczy pytanie. 

 

Pytanie 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki na ampułki i odwrotnie? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę i 

odwrotnie? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 4 – Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie 

również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający 

wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g? Max. 

30% większe lub mniejsze opakowanie? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opakowań max 30% mniejszych lub 

większych. 

 

Pytanie 5 – 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?  

Odp.: Należy wycenić lek podając ostatnią cenę oraz informację o jego braku. 

 

Pytanie 6 – Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ odnośnie naliczania kar 0,5% wartości 

niezrealizowanej partii zamówienia, a nie jego całości. Będzie to stanowiło uczciwe naliczenie kary za 

brak wykonania całości zamówienia, a nie jak to wynika z obecnych zapisów – niezależnie od tego 

czy Wykonawca dostarczył towar w 99% zamówienia, kara naliczana jest od wartości całego 

zamówienia, czyli również towaru, który Zamawiającemu został dostarczony. 

Odp.:  Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 7 – Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1  poz. 246  wycenę Trilacu produktu leczniczego 

OTC spełniającego te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur 

bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak 

dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na 

odpowiednią liczbę opakowań? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr. zawierającego w swoim 

składzie 250 mg. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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