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Rzeszów, 2019.07.11

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy substancji i artykułów pomocniczych do receptury
aptecznej, formaliny do celów histopatologicznych, produktu leczniczego Posakonazol.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z zm.) przekazuje treść zapytań od Wykonawców wraz z wyjaśnieniami.

I.
W związku z ogłoszonym zaproszeniem do składania ofert na zakup dostawy substancji i artykułów
pomocniczych do receptury aptecznej, formaliny do celów histopatologicznych, produktu leczniczego
posakonazol – zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 7 pozycji od 22 –
Opłatki apteczne do poz 25 celem utworzenia odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

II.
1. Pakietu nr 7, poz. 3:
Czy Zamawiający uzna, jako produkt spełniający wymagania, butelki o średnicy gwintu 18mm?
Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.
2. Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 20:
Jakich pudełek wymaga Zamawiający - na wcisk (typ VI) o poj. 50g/65ml czy zakręcanych (typ VII)
50g/75ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pudełka na wcisk lub zakręcane.
3. Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 21:
Jakich pudełek wymaga Zamawiający - na wcisk (typ VI) o poj. 100g/125ml czy zakręcanych (typ VII)
85g/100ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pudełka na wcisk lub zakręcane.
4. Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 22 – 25:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu poz. 22 - 25 (tj. opłatki apteczne) i utworzenie
odrębnego zadania? Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, opłatki apteczne są obecnie zaliczane do
wyrobów farmaceutycznych i podmiot, który je sprzedaje, musi posiadać stosowne zezwolenie. Pozostała
część asortymentu nie jest produktem leczniczym i do ich sprzedaży nie są wymagane żadne pozwolenia.
Wyodrębnienie kapsułek skrobiowych pozwoli na złożenie oferty większej liczbie oferentów i otrzymanie
przez Zamawiającego korzystniejszych ofert cenowych.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
5. Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 28:
Czy torebki mają posiadać nadruk recepturowy?
Odpowiedź: Tak, torebki muszą posiadać nadruk.
6. Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 29:
Czy Zamawiający uzna, jako produkt spełniający wymagania SIWZ białe torebki klockowe (z rozszerzanym
dnem) o wymiarach 8x6,5x19cm (szerokość x głębokość x wysokość), o poj. 0,5kg, bez nadruku?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza torebki o tej pojemności bez nadruku.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść zapisów SIWZ w zakresie wyżej
udzielonych odpowiedzi.
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia
17.07.2019 r godz. 09.00 Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia 17.07.2019 r godz.
09.30 w Budynku Zamówień Publicznych.
Z poważaniem
DYREKTOR
Krzysztof Bałata
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