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Białystok, 10 listopada 2021 r.

Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu na 

dostawę leków na potrzeby 

SP ZOZ WSPR w Białymstoku

EOP.332.28.21

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę leków na potrzeby SP ZOZ 

WSPR w Białymstoku.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

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 zamieszczona 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 przypadku występowania na rynku opakowań zawierających inne ilości sztuk, niż zamieszczono w 

SWZ, Wykonawca powinien każdorazowo zwrócić się z pytaniem do Zamawiającego, czy dopuści 

przeliczenie sztuk/ opakowań podając pozycje leku, którego przeliczenie dotyczy. Pozostałe wymagania 

zgodnie z §7 załącznika nr 4 do SWZ -  Wzór umowy.

Pytanie 2

Dotyczy Załącznik nr 1 poz. 35. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowania x 10 amp 

w ilości 6 opakowań ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dział
Organ izacyjno-Prawwy

Magdalena Olchanowska
Inspektor ds. organizacyjno-prawnych

85 66 37 344
m.olchanowska@wspr.bialvstok.r>l

http://www.pogotowie.bialvstok.pl
mailto:sekretariat@wspr.bialvstok.pl


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA 
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU 
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok 
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302
www.pogotowie.bialvstok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;

Pytanie 3

Dotyczy Załącznik nr 1 poz. 53. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnego 

opakowania handlowego x 10 sztuk w ilości 37 opakowań ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Firma XXX zwraca się z prośba o przedłużenie terminu składania ofert w w/w postępowaniu do dnia 

17.11.2021 r.

Wyjaśnienie:

Prośbę swą motywujemy faktem krótkiego czasu na przygotowanie rzetelnej oferty. Ma to związek ze 

zbliżającym się długim weekendem i sytuacją covidową. Czas ten może okazać się zbyt krótki na 

uzyskanie indywidualnych cen od producentów, co z kolei ma wpływ na cenę oferty.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tym samym wydłuża termin składania ofert do godz. 10.00, dnia 

17 listopada 2021 r.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę postaci: - tabl, na tabl powl., kaps draż i odwrotnie - tabl, 

kaps o przedł uwaln na tabl, kaps o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie - amp na fioł, amp strzyk i 

odwrotnie 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań oferowanego asortymentu? Jeśli tak, 

prosimy o wyjaśnienie czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku, czy zaokrąglić do 

pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź:

W przypadku występowania na rynku opakowań zawierających inne ilości sztuk, niż zamieszczono w 

SWZ, Wykonawca powinien każdorazowo zwrócić się z pytaniem do Zamawiającego, czy dopuści 

przeliczenie sztuk/ opakowań podając pozycje leku, którego przeliczenie dotyczy. Pozostałe wymagania 

zgodnie z §7 załącznika nr 4 do SWZ -  Wzór umowy.
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Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie nr 1 pozycja nr 53 wycenę 370szt Surgispon 

Standard 80x50x1 Oram x 1 gąbka?

Odpowiedź;

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak postąpić w przypadku zakończenia lub braku produkcji? Czy

Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem

Odpowiedź:

Wykonawca w formularzu cenowym powinien zaoferować produkt, który spełnia wymogi opisu 

przedmiotu zamówienia, i który zamierza dostarczać Zamawiającemu zgodnie z warunkami umowy. W 

myśl z §7 ust. c) załącznika nr 4 do SWZ -  Wzór umowy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w 

przypadku zamiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w 

Załączniku nr 1 do umowy z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji, o czym Wykonawca 

nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni 

on wszystkie wymogi Zamawiającego, a cena jednostkowa netto nie będzie wyższa niż oferowana przez 

Wykonawcę. Jednocześnie wskazać należy, iż termin dostawy w takim przypadku pozostaje niezmienny.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i
otwarcia ofert:

- termin składania ofert -17.11.2021 r. g. 10.00

- termin otwarcia ofert -17.11.2021 r. g. 11.00

KTÓRA
Białymstoku

Specjajism  M e d y łyn y  Ratunkowej 
Z-ca dyrektora  ds. Medycznych
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