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Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

w przetargu nieograniczonym  

pt.: 

USŁUGA REALIZACJI RECEPT OTC DLA UPRAWNIONYCH ŻOŁNIERZY  

W LATACH 2020-2021 
 NR SPRAWY WNP/1101/PN/2019 

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy 

do treści SIWZ (zachowano oryginalną treść pytania), udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie:  

„proszę o wyjasnienie zapisu "Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie." 

czy należy dopisać słownie w załączniku nr 1 ? Jeśli tak to zostanie on zmieniony czy jest to 

dopuszczalne?” 

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ cenę oferty w złotych, cyfrowo  

i słownie należy podać  w załączniku nr A  - Formularz Oferty. Załącznik nr 1 do 

umowy  - Zestawienie asortymentowo-wartościowe służy wyłącznie do kalkulacji ceny 

i w nim należy podać ceny cyfrowo.   
 Pytanie: 

„proszę o informację jak będa Państwo oceniać marżę na produkty? 

W moim przypadku proponuję marżę liczon od ceny brutto po wszystkich uzysknych z 

hurtowni rabatach. Jest możliwe, ze w ofercie inne podmioty moga podawać marżę 

nawet 1 % ale od wyższych cen netto, podczas gdy ja zaproponuje marżę np.10 % 

Proszę o sprecyzowanie jak będzie to oceniane?” 
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ minimalna marża wynosi 1% natomiast 

maksymalna 10% wartości za wydane produkty lecznicze i wyroby medyczne  zgodnie  

z cenami hurtowymi netto powiększonymi o podatek VAT.  

 

II. W związku z tym, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie dokonano 

zmian, które mogą uniemożliwić złożenie ofert w nakazanym terminie, Zamawiający nie 

przedłuża terminu składania ofert. 
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