
Wrocław, dn. 17.12.2020r. 

 
dotyczy:  PN 61/20  dostawa leków I    

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1- dotyczy wszystkich pakietów (zadań) 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki  
na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga pod warunkiem zachowania drogi podania 
i miejsca wchłaniania - pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

Pytanie nr 2- dotyczy wszystkich pakietów (zadań) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki na ampułki i odwrotnie? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 3- dotyczy wszystkich pakietów (zadań) 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułkostrzykawkę i odwrotnie? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zamianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę,  
ale w przypadku odwrotnej sytuacji oczekujemy osobnego zapytania i wskazania zadania,  
w którym Wykonawca taką zamianę chciałby zastosować - pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

Pytanie nr 4- dotyczy wszystkich pakietów (zadań) 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowania. Proszę podać sposób  
przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pod warunkiem odpowiedniego 
przeliczenia. Prosimy o przeliczanie zaokrąglając do pełnego opakowania w górę – pozostałe 
zapisy zgodnie z SIWZ. 



 

Pytanie nr 5- dotyczy wszystkich pakietów (zadań) 
 
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? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zmianę wielkości opakowania  
(g, kg, ml, l) w granicach +/- 30%, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia - pozostałe  
zapisy  zgodnie  z  SIWZ. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Pytanie nr 5- dotyczy wszystkich pakietów (zadań) 
 
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: Prosimy o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem  - pozostałe zapisy 
zgodnie z SIWZ. 
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