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Kędzierzyn-Koźle, 18 stycznia 2018 roku 

CUW.26.003.2018.MK 

 

Do wszystkich wykonawców w postępowaniu  
nr CUW.26.003.2018.MK 

 
 
Dotyczy: Sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2018 

 
W związku z zadanymi pytaniami udzielamy odpowiedzi jak niżej: 
 

Pytanie 1 
Czy cena oferty jest sumą wszystkich odpłatności ponoszonych przez Jednostkę Zamawiającą wynikającą  
z realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu przepisów prawa zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dania 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej, czyli wartości całkowitej dopłat pacjentów plus wartość brutto dla DPS-w K-Koźlu czy 
wyłącznie dla DPS w K-Koźlu 

Odpowiedź 1   
Zgodnie z zapisami pkt. 11 zapytania ofertowego cena oferty jest sumą wszystkich odpłatności ponoszonych przez Jednostkę 
Zamawiająca wynikającą z realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu przepisów prawa określonych  
w pkt. 4 ust. 2 niniejszego zapytania ofertowego. W formularzu ofertowym należy podać wartość z kolumny 14 druku nr 1  
tj. tylko wartość odpłatności ponoszonej przez DPS. 

Pytanie 2 

Proszę o doprecyzowanie opisu w tabeli „leki stałe” w kolumnie 13, która powinna stanowić iloczyn kolumny  
4 i kolumny 11. Proszę również doprecyzować opis kolumny 14, która powinna stanowić iloczyn kolumny  

4 i kolumny 12. 

Odpowiedź 2   
W kolumnie nr 13 i 14 druku nr 1 należy podać wysokość całkowitej odpłatności danej pozycji ponoszonej odpowiednio 
przez podopiecznego i DPS, która może zostać wyliczona zgodnie z propozycja wykonawcy.  
 
Pytanie 3 
W tabeli „leki stałe” zostały ujęte leki nierefundowane. W związku z „Obwieszczeniem Ministra Zerowania z dnia 12 grudnia 
2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych” (Dz. Urz. M.Z. z dnia 21-12-2017, poz. 129) oraz „Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 
grudnia 2017 w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych” (Dz. Urz. M.Z. z dnia 21-12-2017, poz. 128), które obowiązuje od 01 stycznia 2018 roku poz. 20 DUOMOX tabl. 
1 g 20 tabl. ma cenę umowną, poz. 51 - Novothyral tabl. 0,075mg – 100tabl. ma cenę umowną. 

Odpowiedź 3  
W lekach stałych pozycja DUOMOX tabl. 1 g 20 tabl. i Novothyral tabl. 0,075mg – 100tabl.wykonawca ujmuje wartość  
w części odpłatność podopiecznego. 
 
Pytanie 4 
W tabeli „leki stałe” w poz. 28 został ujęty lek Foradil kaps 0,002g – 50kaps. Taka dawka nie istnieje w Urzędowym spisie 
leków. Ten sam lek w prawidłowej dawce i ilości tabletek został umieszczony w poz. 29 Foradil kaps 0,012mg – 60kaps. 
 

Odpowiedź 4  
Zamawiający wykreśla z druku nr 1 lek Foradil kaps 0,002g – 50 kaps. 
 
Pytanie 5 
W tabeli „leki stałe” w poz. 55 Piramil 5mg tabl. – 28tabl. – lek ten pakowany jest po 30 tabletek. 
 
Odpowiedź 5  
Zamawiający informuje, że należy wycenić w ofercie Piramil 5mg tabl. – 30 tabl. 
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Pytanie 6 

W tabeli „leki stałe” poz. 63 Ranoprol tabl. 5mg – 28tabl. – lek taki nie istnieje. Istnieje natomiast Ranopril tabl. 5mg – 
28tabl. Czy można przyjąć, że popełnili Państwo błąd pisarski? 

Odpowiedź 6  
Zamawiający informuje, że prawidłowa nazwa leki brzmi Ranopril tabl. 5mg – 28tabl. i taki lek należy ująć w ofercie. 
 
Pytanie 7 
Tabela „leki farmakologiczne wpisane do rejestru Środków Farmakologicznych” zawiera leki nierefundowane. W której 
kolumnie wpisać cenę jednostkową oraz wartość leków. Leki te są wyłącznie opłacone przez podopiecznego DPS-U. 

Odpowiedź 6  
Przy wycenie leków lub wyrobów medycznych, które nie podlegają refundacji należy wypełnić wszystkie kolumny druku nr 1. 
W przypadku, gdy ceny jednostkowe/wartości pozycji przed i po zastosowaniu ustawy o refundacji są takie same to należy 
wpisać takie same kwoty w odpowiednich kolumnach. W kolumnie 12 i 14 należy wpisać liczbę 0. 
 

Integralną częścią niniejszej odpowiedzi jest zaktualizowany druk nr 1. 
 

 
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Zapytania ofertowego. 
Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienia powinien 
brać pod uwagę powyższe odpowiedzi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: Magdalena Kulczyk 
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