
Odpowiedzi na zapytanie 4

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /2020 Data: 25.11.2020 r.

Dotyczy:  „Dostawę leków i  środków farmaceutycznych  do Apteki  Szpitalnej  na  potrzeby
”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.” (Znak postępowania 4022/2020)

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z  późn. zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
następujące pytania:

Pytanie Nr 1
Czy  z  uwagi  na  fakt,  iż  na  rynku  są  zarejestrowane  różne  postaci  leku,  pod  tą  samą  nazwą
międzynarodową,  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zamianę  w  przedmiocie  zamówienia  występującej
postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki,
kaps.-kaps.twarda,  tabletki  o  przedłużonym  uwalnianiu-tabletki  o  zmodyfikowanym  uwalnianiu,  tabl.-
tabl.dojel. i odwrotnie)?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z wyłączeniem pozycji z postaciami o zmodyfikowanym
uwalnianiu.

Pytanie Nr 2
Czy  z  uwagi  na  fakt,  iż  na  rynku  są  zarejestrowane  różne  postaci  leku,  pod  tą  samą  nazwą
międzynarodową,  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zamianę  w  przedmiocie  zamówienia  występującej
postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki,
flakony-butelki,  i odwrotnie?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie ampułki na fiolki lub ampułko-strzykawki oraz
będzie traktował równoważnie flakon/butelka.

Pytanie Nr 3
Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy
brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek
podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?
Odpowiedź: Zgodnie z par. 10 ust. 1 pkt b) i c) Załącznika nr 2 do SIWZ – Projekt Umowy.

Pytanie Nr 4 – dot. Pakietu nr 4, poz.1
Czy Zamawiający dopuści wycenę ACETYLSALICYLIC ACID 300 MG X 10 TABL. ROZP. w ilości 20 op.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 5 – dot. Pakietu nr 4, poz. 28
Czy Zamawiający dopuści wycenę PHYTOMENADIONE 10MG/ML X 10 AMP. w ilości 25 op.? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 6 – dot. Pakietu nr 4, poz. 28
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Kanavit, 10 mg/ml; 1 ml, emuls.do wstrz., 5 amp, (preparat
dostępny na jednorazowe zezwolenie Zg.MZ).?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Pytanie Nr 7 – dot. Pakietu nr 4 poz. 33
Czy Zamawiający dopuści wycenę RISPERIDONE 1 MG X 60 TABL. POWL. w ilości 4 op.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SIWZ.

           Z poważaniem


