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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/09/2022 pn. „Dostawa leków różnych, żywienie pozajelitowe 

oraz do terapii WZW dla SPZOZ w Sanoku” 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień pu-

blicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - wniosków o wyjaśnienia treści 

SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 

Pytanie  nr  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? 

Odpowiedź: Tak, w przypadku tożsamych wskazań  terapeutycznych. 

 

Pytanie nr  2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, 

kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań 

handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość 

opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań, należy podać pełne ilości 

opakowań zaokrąglone w górę. 

 

Pytanie nr 3 

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: Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 

 

Pytanie nr  4  

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: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ kilogram (Zgodnie z prawem 

Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie 

handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg?  

Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i 

brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku? 

http://www.zozsanok.pl/
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę leku za opakowanie. 

 

Pytanie nr 6  

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.? W 

sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne. 

 
 

 

UWAGA!!! 

Powyższe  wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na zaoferowany przedmiot 

zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 

 

 

Z poważaniem 

 


