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                                                                                                            ............................................................... 

...............................................................  

Znak: AE/ZP-27-04/18                                     Tarnów, 2018-02-14 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy leków, 

preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz gazów medycznych dla Specjalistycznego 

szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 
W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów z zachowaniem drogi 

podania np. – tabletki na tabletki powlekane lub dojelitowe lub kapsułki (w tym twarde, miękkie) lub 

drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? 

2. 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 umieszczone 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)? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 28 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 28 do osobnego 

pakietu? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 11 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 11 do osobnego 

pakietu? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 36 - Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 36 do osobnego 

pakietu? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 24 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 24 do osobnego 

pakietu? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 32 i 33 – Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymaga 

Clarithomycinum którego według ChPL można podawać dzieciom o masie ciała poniżej 8 kg w dawce 

opartej na przeliczeniu 7,5mg/kg masy ciała? Obecnie wszystkie leki zawierające Clarithomycinum we 

wskazanych dawkach, postaci i wielkości zawierają tylko taki zapis w ChPL. 

8.  Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 82 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 82 z pakietu? 

Aktualnie lek ten pod postacią czopków nie posiada rejestracji. 

9. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 104 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 104 do 

osobnego pakietu? 

10. Dotyczy pakietu Nr 7 poz. 22 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 22 do osobnego 

pakietu? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 23 – Czy Zamawiający dopuści do wyceny lek pod postacią kapsułek o 

przedłużonym uwalnianiu? Aktualnie tylko taka postać jest obecna na rynku. 

12. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 46 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 46 z pakietu? 

Aktualnie lek o podanych parametrach nie posiada rejestracji. 

13.  Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 48 – czy Zamawiający dopuści do wyceny suplement diety? 

14. Dotyczy Pakietu  Nr 7 poz.  179 – Czy Zamawiający dopuści do wyceny lek pod postacią tabletek o 

przedłużonym uwalnianiu? Aktualnie tylko taka postać jest obecna na rynku. 

15. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 235 – Czy Zamawiający dopuści do wyceny lek pod postacią tabletek o 

przedłużonym uwalnianiu? Aktualnie tylko taka postać jest obecna na rynku. 

16. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 245 – Czy Zamawiający dopuści do wyceny suplement diety? Aktualnie 

żaden preparat o podanych parametrach nie posiada rejestracji jako lek. 

17. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 246 - Czy Zamawiający dopuści do wyceny suplement diety? Aktualnie 

żaden preparat o podanych parametrach nie posiada rejestracji jako lek. 

18. Dotyczy Pakietu  Nr 7 poz. 247 - Czy Zamawiający dopuści do wyceny suplement diety? Aktualnie 

żaden preparat o podanych parametrach nie posiada rejestracji jako lek. 
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19. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 249, 250, 251, 252 - Czy Zamawiający dopuści do wyceny suplement 

diety? Aktualnie żaden preparat o podanych parametrach nie posiada rejestracji jako lek. 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 
Ad.1 

Zamawiający odpowie na pytanie Wykonawcy dotyczące konkretnej pozycji w przypadku zamiennego 

wycenienia: 

- tabletek zamiast tabletek dojelitowych i odwrotnie, 

- tabletek zamiast kapsułek (w tym twardych i miękkich) i odwrotnie, 

- tabletek zamiast drażetek i odwrotnie. 

- fiolek na ampułko-strzykawki i odwrotnie. 
Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form doustnych i wycenę zamiast tabletek - tabletek 

powlekanych i odwrotnie pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ odnośnie składu chemicznego i 

dawki. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie, 

tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 

Ad.2 

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.3 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 pozycji 28. 

Ad.4 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 pozycji 11. 

Ad.5 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 pozycji 36. 

Ad.6 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 5 pozycji 24. 

Ad.7 

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 pozycji 32 i 33 wymaga zaoferowania preparatu z możliwością podania u 

dzieci o masie ciała powyżej 5 kg, jednocześnie dopuszcza wycenę produktów leczniczych, które w 

charakterystyce produktu leczniczego posiadają zapis o możliwości podania dzieciom o masie ciała 

mniejszej niż 8 kg z przeliczeniem dawki na masę ciała. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.8 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 5 pozycji 82. 

Ad.9 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 5 pozycji 104. 

Ad.10 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 7 pozycji 22. 

Ad.11 

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 pozycji 23 dopuszcza również wycenę  leku pod postacią kapsułek o 

przedłużonym uwalnianiu. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad.12 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 7 pozycji 46. 

Ad.13 

Zamawiający w pakiecie nr 7 pozycji 48 nie wyraża zgody na wycenę suplementu diety.  
Ad.14 

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 pozycji 179 dopuszcza również wycenę leku pod postacią tabletek o 

przedłużonym uwalnianiu. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad.15 

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 pozycji 235 dopuszcza również wycenę leku pod postacią tabletek o 

przedłużonym uwalnianiu. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
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Ad.16 

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 pozycji 245 dopuszcza również wycenę suplementu diety. Pozostałe 

wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad.17 

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 pozycji 246 dopuszcza również wycenę suplementu diety. Pozostałe 

wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad.18 

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 pozycji 247 dopuszcza również wycenę suplementu diety. Pozostałe 

wymagania SIWZ bez zmian. 

Ade.19 

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 pozycji 249, 250, 251, 252 dopuszcza również wycenę suplementu diety. 

Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 


