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Znak: AE/ZP-27-69/18                   Tarnów, 2018-09-11  

 

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

dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz preparatów do 

żywienia pozajelitowego  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 zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: 

zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 

      zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 

zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? 

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? 

      Zamiast: (tabletek tabletek powlekanych lub kapsułek - (twardych, elastycznych) - o powolnym    

uwalnianiu – (tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?  

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek zamiast fiolek i 

odwrotnie? 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod pakietem dla pozycji, których 

występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży ? 

5. Czy Zamawiający wymaga, aby w Pakiecie Nr 5 poz. 74 był preparat Makrogol 74 g x 4 saszetki (PEG 4 

litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii 

Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem 

wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego 

wykrywania raka jelita grubego (http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie), którego oferta cenowa 

jest korzystna dla zamawiającego? 

6. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 5 poz. 74 był preparat Makrogol (74 g x 4 saszetki, PEG 4 

litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 

 

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: 

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

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

- tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie, 

- kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie, 
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- tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek twardych, elastycznych o zmodyfikowanym uwalnianiu 

zamiast tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek twardych, elastycznych o powolnym uwalnianiu 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. 

 Ad.3 

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

Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 

Ad.4  

Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod pakietem dla pozycji, dla których występuje 

przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży, pod warunkiem, że brak lub zakończenie 

produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w 

tym również leku równoważnego. Jednocześnie Zamawiający wymaga wyceny pozycji, dla których 

umieszczona jest adnotacja pod pakietem, a w przypadku wznowienia produkcji leku wycenionego lub 

równoważnego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku lub równoważnego w 

cenie podanej w ofercie. 

Ad.5  

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz.74 wymaga: Preparat złożony (Kalii chloridum, Macrogolum, Natrii 

bicarbonas, Natrii chloridum, Natrii sulfas) proszek do sporządzania roztworu doustnego 74g x4 saszetki. 

 Ad.6  

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz.74 wymaga: Preparat złożony (Kalii chloridum, Macrogolum, Natrii 

bicarbonas, Natrii chloridum, Natrii sulfas) proszek do sporządzania roztworu doustnego 74g x4 saszetki. 

  

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 
 


