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Kędzierzyn-Koźle, 25 stycznia 2018 roku 
CUW.26.007.2018.MK 
 

Do wszystkich wykonawców w postępowaniu  
nr CUW.26.007.2018.MK 

 
 
Dotyczy: Sukcesywnej dostawy leków i wyrobów medycznych na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2018 – II POSTĘPOWANIE 

 
W związku z zadanymi pytaniami udzielamy odpowiedzi jak niżej: 
 
Pytanie 1 
Pytanie 1: Czy leki w opisie zamówienia „leki farmakologiczne wpisane do rejestru środków farmakologicznych” od pozycji 1 
do pozycji 29 są pokrywane przez podopiecznego? Tabela nr 13 czy przez DPS? Tabela nr 14 z załącznika nr 1. 

Pytanie 2: Czy wyroby medyczne w opisie zamówienia od pozycji nr 5 do pozycji 17 są finansowane przez podopiecznego? 
Tabela nr 13 czy przez DPS? Tabela nr 14 z załącznika nr 1. 

Zarówno Państwa odpowiedź na pierwsze jak i na drugie pytane należy traktować jako opłacane przez DPS i wpisać  
je w tabeli nr 14, co zaprzecza opisowi w druku nr 1.  

„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.” 

Odpowiedź 1  
Zamawiający po raz kolejny wyjaśnia, że opis wypełnienia druku nr 1 należy traktować całościowo i nie można  
go interpretować poszczególnymi zdaniami. Ponownie informujemy, że przy wycenie leków lub wyrobów medycznych,  
we wszystkich pozycjach refundowanych czy też nierefundowanych, 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, gdy DPS nie ponosi 
odpłatności lub odpowiednią kwotę pokrywanych kosztów przez tą jednostkę. 
 
   
 
 
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Zapytania ofertowego. 
Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienia powinien 
brać pod uwagę powyższe odpowiedzi.  
 
 

Beata Malajka /-/ 
Dyrektor CUW w Kędzierzynie-Koźlu  
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