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Znak: AE/ZP-27-05/17                                       Tarnów, 2017-02-28 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy leków, 

mleka modyfikowanego, preparatów mleko-zastępczych płynnych, preparatów do żywienia 

pozajelitowego i gazów medycznych dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w 

Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 
 

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)? 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast 

tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i 

odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast 

drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ? 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i 

odwrotnie ? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 36 -  Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 2 poz. 36 

(Lidocaini)- zakończona produkcja preparatu? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w 

pozycji 1 pakietu nr 4 przetargu teofiliny w formie 200mg/10ml x5 ampułek, w łącznej ilości 

1350 opakowań, aby ilość substancji była zgodna z SIWZ lub w innej ilości wskazanej przez 

Państwa? Dane rynkowe pokazują, że cena miligrama teofiliny w formie 200mg/10ml x5 

amp. jest nawet dwa razy niższa niż w formie 300mg/250ml x 1 szt. Poza tym forma ta nie 

zawiera glukozy, dzięki czemu jest neutralna dla chorych na cukrzycę, a mniejsza objętość 

pozwala na podanie 200mg teofiliny nawet w ciągu 6 minut 

6. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 13 -  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 13 

(Azithromycinum) wycenę preparatu Sumamed forte, 200 mg/5ml, prosz.d/sp.zaw.doustn. 

20ml? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 32, poz. 33 -  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 32 i 

33 (Clarithromycin) wycene preparatu o nazwie Klacid,  (125MG/5ML I 250 mg/5ml), 

gran.d/sp.zaw.doustn., 60 ml ? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 43 -  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 43 (Dinatrii 

phosphas… + Natrii dihydrogenophosphas) wycenę preparatu o nazwie  Enema,roztw.do 

wl.doodbyt, 150 ml (jedn.użytku)? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 81 -  Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 5 poz. 81- 

(Metronidazol 500 mg*10 czopków doodbytniczych.) – preparat wycofany z oferty 

Producenta? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 103 -  Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 5 poz. 103 

(Policresulenum)- zakończona produkcja? 



_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 
    www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                  Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

 

11. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 34 - Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci 

tabletek ? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 40, poz. 41 -Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci 

ampułek ? 

13. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 177 - Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci 

dostępnych tabletek draż.? 

14. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 232 - Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci 

dostępnych tabletek o przedłużonym. uwalnianiu ? 

15. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 242 - Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu typu 

LactoDr., krople doustne, 5 ml ? 

16. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 227 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz.227-  Tiotropium 18 

mcg/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji x 90 kapsułek twardych + 3 inhalatory ( 

wszystkie opakowania handlowe KONFEKCJONOWANE * 90 KAPS  są zarejestrowane 

bez inhalatora !!)  dopuści wycenę leku typu Spiriva * 90 kaps + 3 inhalatory , które będą na 

fakturze podczas ew. dostawy jako oddzielna pozycja ? Cena podana w zakresie tej pozycji 

będzie zawierała łącznie 90 kaps + 3 inhalatory.  

17. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 245 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 245 

(Preparat witaminowy) wycenę preparatu  Vibovit Junior, 2 g, prosz.,pomar,supl.diety, 30 

saszet? 

18. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 248 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 248 (wit.K) 

wycenę preparatu o wielkości opakowania 36 szt w ilości 25 op 

19. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 22 - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 7 poz. 22 (Aluminii 

hydroxidum)- brak preparatu w ofercie Producenta? 

20. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 23 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz.23 

(Ambroxolum) wycenę preparatów w postaci kapsułek o przedłużonum uwalnianiu, 

ponieważ taki jest dostępny? 

21. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 169 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 169 

(Omeprazolum 20mg) wycenę preparatu w postaci kapsułek dojelitowych? 

22. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 172 -  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 172 

(Pancreatinum) wycenę preparatu o nazwie handlowej Pangrol 10 000, 10 000 j., kaps., 50 

szt? 

23. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 166 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 166 

(Nystatinum) wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych? 

24. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 176 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 176 

(Pentoxifillinum 400mg) wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu? 

25. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 40, poz. 41 – Czy Zamawiający wymaga, aby w Pakiecie Nr 7 

poz. 40, poz. 41 Budesonid zawiesina do inhalacji, był przystosowany do podawania w 

zestawie inhalacyjnym z nebulizatorem dyszowym? 

26. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 40, poz. 41 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 

Pakietu Nr 7 poz. 40, poz. 41 (Budesonid zawiesina do inhalacji) do osobnego zadania? 

27. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz.2 - Czy Zamawiający dla wskazanego w poz.2 pak.16 

„Modyfikowane mleko początkowe dla zdrowych noworodków i niemowląt od urodzenia, 

całkowicie zaspokająjące potrzeby żywieniowe niemowlęcia do 4 miesiąca życia - sterylne, 

gotowe do spożycia, opakowanie 50-60ml” wyrazi zgodę na wycenę odpowiadającego 

opisowi mleka modyfikowanego Bebilon Profutura 70 ml? 

28. Dotyczy Pakietu Nr 27 - Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 27 aby preparat paracetamol 

50 ml mógł być stosowany u noworodków urodzonych o czasie, niemowląt, małych dzieci i 

dzieci o masie ciała do 33 kg,  zgodnie z treścią ChPL?" 
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie innych wielkości opakowań preparatów niż 

wymagane w SIWZ. W przypadku, gdy na rynku występuje tylko opakowanie handlowe o 

wielkości innej, niż wymagana w SIWZ, Zamawiający odpowie na konkretne pytanie 

Wykonawcy. Zmawiający wymaga zadania pytania do odpowiedniej pozycji, jeśli Wykonawca 

zamierza zaoferować inną wielkość opakowania niż podaną w SIWZ. 

Ad. 2 

Zamawiający odpowie na pytanie Wykonawcy dotyczące konkretnej pozycji w przypadku 

zamiennego wycenienia: 

- drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie, 

- tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie, 

- tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie, 

- kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. 

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form doustnych i wycenę zamiast tabletek - 

tabletek powlekanych pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ odnośnie składu chemicznego 

i dawki. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 

Ad. 3 

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie, tj. ampułek zamiast fiolek                    

i odwrotnie. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 

Ad. 4 

Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz.36 wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem o 

braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu z obrotu, pod warunkiem, że 

brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku 

spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. W przypadku 

wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku 

w cenie podanej w ofercie. 

Ad. 5 

Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na 

zaoferowanie teofiliny w formie 200mg/10ml x 5 ampułek. Zaproponowany przez Wykonawcę 

w pytaniu lek jest przedmiotem innego postępowania. 

Ad. 6 

Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 13 (Azithromycinum) dopuszcza również wycenę preparatu 

Sumamed forte 200mg/5ml, prosz.do sporz.zaw.doustnej, 20ml. 

Ad. 7 

Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 32 (Clarithromycinum) dopuszcza również wycenę preparatu 

Klacid (125mg/5ml), gran.do sporz.zaw.doustnej, 60ml. Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 33 

(Clarithromycinum) dopuszcza również wycenę preparatu Klacid (250mg/5ml), gran.do 

sporz.zaw.doustnej, 60ml. 

Ad. 8 

Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 43 (Dinatrii phosphas ... + Natrii dihydrogenophosphas) 

dopuszcza wycenę preparatu o nazwie Enema, roztw.do wl.doodbytn. 150 ml (jedn.użytku). 

Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 9 

Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 81 (Metronidazol 500 mg * 10 czopków doodbytniczych) 

wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, 

wstrzymaniu bądź wycofaniu z obrotu, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, 

wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, 
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w tym również leku równoważnego. W przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zakupu wycenionego leku w cenie podanej w ofercie. 

Ad. 10 

Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 103 (Policresulenum) wymaga wyceny preparatu z adnotacją 

pod pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu z obrotu, pod 

warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego 

leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. W 

przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego 

leku w cenie podanej w ofercie. 

Ad. 11 

Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 34 dopuszcza również wycenę leku w postaci tabletek. 

Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 12 

Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 40 i 41 dopuszcza również wycenę leku w postaci ampułek. 

Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 13 

Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 177 dopuszcza również wycenę leku w postaci tabletek 

drażowanych. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 14 

Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 232 dopuszcza również wycenę leku w postaci tabletek 

o przedłużonym uwalnianiu. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 15 

Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 242 dopuszcza również wycenę preparatu typu LactoDr, 

krople doustne, 5 ml. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 16 

Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 227 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 17 

Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 245 (Preparat witaminowy) dopuszcza również wycenę 

preparatu Vibovit Junior 2 g, prosz., pomar., supl.diety, 30 saszetek. Pozostałe wymagani SIWZ 

bez zmian. 

Ad. 18 

Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 248 (wit. K) dopuszcza również wycenę preparatu o wielkości 

opakowania 36 szt. w ilości 25 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 19 

Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 22 (Aluminii hydroxidum) wymaga wyceny preparatu                           

z adnotacją pod pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu                     

z obrotu, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie 

dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku 

równoważnego. W przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zakupu wycenionego leku w cenie podanej w ofercie. 

Ad. 20 

Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 23 (Ambroxolum) dopuszcza również wycenę preparatu                  

w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 21 

Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 169 (Omeprazolum 20 mg) dopuszcza również wycenę 

preparatu w postaci kapsułek dojelitowych. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
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Ad. 22 

Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 172 (Pancreatinum) dopuszcza również wycenę preparatu                      

o nazwie handlowej Pangrol 10 000, 10 000 j., kaps. 50 szt. 

Ad. 23 

Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 166 (Nystatinum) dopuszcza również wycenę preparatu                    

w postaci tabletek dojelitowych. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 24 

Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 176 (Pentoxifillinum 400 mg) dopuszcza również wycenę 

preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Pozostałe wymagania SIWZ bez 

zmian. 

Ad. 25 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany w Pakiecie nr 7 poz. 40 i 41 

Budesonid zawiesina do inhalacji był przystosowany do podawania w zestawie inhalacyjnym z 

nebulizatorem dyszowym. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian 
Ad. 26 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 7 poz. 40, poz. do osobnego 

zadania. 

Ad. 27 

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 16 poz.2 mleka modyfikowanego 

Bebilon Profutura o pojemności 70 ml w ilości 900 butelek/sztuk. Pozostałe wymagania zgodnie 

z SIWZ. 

Ad. 28 

Zamawiający w Pakiecie Nr 27 poz.1 nie wymaga, ale dopuszcza również aby preparat 

Paracetamol 50 ml mógł być stosowany u noworodków urodzonych o czasie, niemowląt, małych 

dzieci i dzieci o masie ciała do 33 kg, zgodnie z treścią ChPL. Pozostałe wymagania zgodnie z 

SIWZ. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 

 

 

 

 


