
Grudziądz, dnia 14.10.2020 r. 

ZP-2350/20

Dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawy  leków  różnych  (znak
sprawy: Z/63/PN/20).

Informuję, działając  w  oparciu  o  treść  art.  38  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  
29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  z  późn.  zm.), 
że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawy  leków  różnych
(znak sprawy: Z/63/PN/20), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1
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 odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający  wyrazi zgodę na podanie ostatniej

ceny i informacji pod pakietem.

Zapytanie nr 2
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań? Proszę podać sposób przeliczenia –
do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości

opakowań.  W  takim  przypadku  należy  dokonać  przeliczenia.  Jeśli  w  wyniku  przeliczenia  nie

otrzymujemy pełnych opakowań należy podać dla celów obliczeniowych ilość opakowań do 2 miejsc

po przecinku.

Zapytanie nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki
powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie.

Do wszystkich Wykonawców 



Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na

pytanie, gdyż Wykonawca nie wskazał, których zadań dotyczy zapytanie.

Zapytanie nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolki na ampułki lub
ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na

pytanie, gdyż Wykonawca nie wskazał, których zadań dotyczy zapytanie.

Zapytanie nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp.
celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce
w oparciu o mg, ml itp.)

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości

opakowań.  W  takim  przypadku  należy  dokonać  przeliczenia.  Jeśli  w  wyniku  przeliczenia  nie

otrzymujemy pełnych opakowań należy podać dla celów obliczeniowych ilość opakowań do 2 miejsc

po przecinku.

Zapytanie nr 6
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; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków 

spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać

pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po 

przecinku)?

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że należy dla celów obliczeniowych podać ilość do 

2 miejsc po przecinku.

Zapytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W 

sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku.

Odpowiedź 



W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuści wycenę produktów 

dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ. Zamawiający modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

- w Rozdziale III zapis w pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Oferowane leki muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce, przy czym  

dopuszczenie to może mieć charakter czasowy bądź muszą posiadać jednorazowe zezwolenie 

MZ.”

- w Załączniku nr 4 do SIWZ w § 1 zapis w ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.  Dostarczane leki  muszą być dopuszczone do obrotu i  do używania w Polsce,  przy  czym
dopuszczenie to może mieć charakter  czasowy  bądź muszą posiadać jednorazowe zezwolenie
MZ.”

Zapytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 4 poz. 4 do wyceny lek w postaci ampułki? 

Odpowiedź 

W odpowiedzi  na powyższe zapytanie informuję,  że  Zamawiający dopuszcza  zaoferowaną postać
leku, jednakże jej nie wymaga.

Zapytanie nr 9
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na  wycenę w Zadaniu 4 poz.  7  lek pakowany po  10  ampułek z
odpowiednim przeliczeniem tj. 10 opakowań. Jest to jedyna dostępna wielkość ampułek.

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza zaoferowaną wielkość

leku, jednakże jej nie wymaga.

Zapytanie nr 10
 Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 4 poz. 14 lek pod nazwą Hypnomidate 2mg/ml*5a.a10ml ?

Odpowiedź 

W odpowiedzi  na powyższe zapytanie informuję,  że  Zamawiający dopuszcza  zaoferowaną postać

leku, jednakże jej nie wymaga. W przypadku zaoferowania lek x5 amp. należy przeliczyć na 20 op. 

Zapytanie nr 11
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na  wycenę w Zadaniu 6 poz. 2  lek pakowany po 28 kaps.  doj.  
z odpowiednim przeliczeniem tj. 10 opakowań.

Odpowiedź 

W  odpowiedzi  na  powyższe  zapytanie  informuję,  że  Zamawiający  w zadaniu  6  poz.  2  wymaga

zaoferowania leku pakowanego po 28 tabletek w ilości 15 opakowań.



Zapytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 6 poz. 3 i 4 do wyceny lek w postaci tabletki powlekanej

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza leku w zaoferowanej

postaci. 

Zapytanie nr 13
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wycenę  w  Zadaniu  7  poz.  2  lek  pakowany  po  5  ampułek  
z odpowiednim przeliczeniem tj. 20 opakowań.

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza w Zadaniu 7 poz. 2 lek 
pakowany po 5 ampułek z odpowiednim przeliczeniem tj. 20 opakowań.

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wycenę  w  Zadaniu  7  poz.  3  lek  pakowany  po  5  ampułek  
z odpowiednim przeliczeniem tj. 60 opakowań.

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza  w Zadaniu 7 poz. 3 lek 
pakowany po 5 ampułek z odpowiednim przeliczeniem tj. 60 opakowań

W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu wszelkie stosowne zmiany należy
umieścić w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający  jest  w trakcie  opracowywania odpowiedzi  na  pozostałe  pytania  w związku  

z  powyższym przesuwa termin składania  ofert  przetargowych do  dnia 20.10.2020 r.  do godziny

12:30.

Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na

dzień 20.10.2020 r. na godzinę 13:00.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  

(Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  z  późn.  zm.)  Zamawiający  informuje,  że  dokonał  zmiany  treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawy leków różnych (znak sprawy: Z/63/PN/20):



1) w treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział  X ust. 8 wykreśla się

dotychczasową treść zastępując następującą:

Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie.  Koperta  powinna  być  zamknięta  w  sposób

gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do

terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

„  Przetarg nieograniczony – dostawy leków różnych  

                                                          oraz

                                         Znak sprawy: Z/63/PN/20

                           „Nie otwierać przed 20.10.2020 r. godz. 13.00”.

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu  nazwę

Wykonawcy 

i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).

Brak  prawidłowego  oznakowania  może  spowodować  uznanie  przez  Zamawiającego

otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu.

2) w treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  -  Rozdział  XI  ust.  1  MIEJSCE

ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT wykreśla się dotychczasową treść

zastępując następującą:

Ofertę  należy  złożyć  pocztą  tradycyjną,  kurierem  lub  osobiście  w  Regionalnym  Szpitalu

Specjalistycznym  im.  dr.  Władysława  Biegańskiego,  ul.  L.  Rydygiera  15/17,  

86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 119, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00

(oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 20.10.2020 r. do godz. 12.30.

3) w treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  -  Rozdział  XI  ust.  3  MIEJSCE

ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA wykreśla się dotychczasową treść zastępując

następującą:

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  Regionalnym  Szpitalu  Specjalistycznym  im.  dr.  Władysława

Biegańskiego  w  Grudziądzu,  ul.  L.  Rydygiera  15/17,  Budynek  T,  parter  Dział  Zamówień

Publicznych w dniu 20.10.2020 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu

ofert.

Powyższa  modyfikacja  SIWZ  stanowi  integralną  część  SIWZ.  Pozostała  treść  postanowień

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostaje bez zmian.


