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Lp. Płtanie Odpowiedź
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci

proponowanych preparatów - tabletki na tabletki
powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie,
fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i
odwrotnie?

Zamawiający dopuszcza zanianę
tabletęk na tabletki powlekane lub
dtńętk|' kapsułki na tabletki,
tabletki powlekane, drażetkt; fiolki
na ampułki; ampułki na
ampułkostrzvkawki.

,| Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości
opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli
tak to prosimy o podanie w jaki sposób ptzeliczyc
ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czry

podaó pełne ilości opakowń zaokrąglone w górę,

czy ilość opakowań przeliczyó do dwóch miejsc po
przecinku)?

I1ość opakowń nalezy przeliczyc do
dwóch miejsc po przecinku.

3. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo
przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku
występowania na rynku opakowań posiadających
inną ilośó sźuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.),
niż umieszczofie w SIWZ; atakżę w przypadku, gdy
wycęna innych opakowań leków spełniających
właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod
względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości
opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań
ptzeliczyć do dwóch mieisc po przecinku)?

Ilość opako w ań należy przeltczy c do
dwóch miejsc po przecinku.

4. Zwracarrty się z prośbą o określenie w jaki sposób
postąpić w przypadku zaprzestania lub braku
produkcji danego preparatu. Czy Zarnawiający
Wtazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji
pod pakietem?

Zamavłiający wyraża zgodę na
podanie ostatniej ceny i informacji
pod pakietem.

5. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za
opakowanie a nie za sztllkęl kilogram (Zgodnte z
prawem Farmaceutycznym nie ma mozliwości
zakupu leku w innej formię niZ dostępne na rynku
opakowanie handlowe) w pozyc.iach gdzie w SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na
podanie cen jednostkowych za szt.,
mg, ml ętc. z dokładnością do,4
miejsc po przeciŃu.

,.Szpilal Polviatoiv}, vve Wrześni" Sp, z o. o. r.i, restlLl]tttrrl,zac,ji trl, SIor,i,ackicgo 2,62-300 Wrzcśrriłr
zare.iestrowatla lv Sąclzie l{c,jonor.r,y,n-r Pclzllati , Nclwe Miasto i Wilcla rv Poenaniu, IX Wydzial Gospodarcey

I{ra.jorvcgo Re.jestru Sądorvego KRS 0000290122" NlP 789-1ó-9]-746, RECON 300706l40
Wysokość kapitału zak}adowego: 36.650.000,00 z}

centrala: l48 61 437 05 00 sekretariat: 148 61 437 0_5 90 fax: .48 61 4319"/ 30
rvr,vrv.szpitalivrzesnia,hcłnle.pl: ę-nraii: qąkletariatr._@szpitalw ,

§Yśłfrin, .. i
zarz3ó;zlłĄ
lso §0o1:2015
';'::,'1. :: ,:

:włW;l!v:cóń ,

l0'910504769a:,



występują sźuki lub mg?
Jeśli nie, to czy ZamawiĄący zgodzi się na podanie
cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc nętto i
brutto z dokładnością do 4 mieisc po przeciŃu?

6. Czy Zamawtający dopuszcza wycenę preparatów
dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ,? W
sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.

Zamawiaj ący v,ryt ńa zgo dę

7. Zgodńe z art. 433 pkt. 4) Ustawy dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówięń publicznych
(Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) projektowane
postarrowienia umowy nie mogą przewidywaó
mozliwości ograniczenia zakresu zamówienia przęz
zamawiającego bez wskazania minimalnej
wańości lub wielkości świadczenia stron.
Prosimy o procentowe określenie minimalnego
zobowiązania Zamawiającego do realŁacji
umowy i wprowadzenie do projektu umowy
postanowienia o następującej treści:
,,Zamawiajqcy zobowiqzuje się do zrealizowania
przedmiotu umowy co najmniej oń w zalcresie
każdego zadania, przy czym Wykonawcy nie
przysługujq względem Zamawiaj qcego j akiekolwiek
roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości
przedmiotu Llmowy".

§ 4 pkt. 5 w projekcie umowy
zau,ięra odpowiedź na to pytanie, tj.:

,,Niezrealizowanie całości
zamówienia pIzęz Zamawtającego
nie możę stanowić podstawy
jakichkolwiek roszczęń ze strony
Wykonawcy, pod warunkiem, ze
nięzręalizowana wartośó umowy
przęz Zamawiającego nie będzie
większa niżż) % wartości umowy."

Wynika z tego, żę Zanawiający
zobowiązĄe się zrealizować
przedmiot zamówięnia w co
najmniej 80% wartości umowy.

mgrUrszula Kosmecka
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