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Znak: AE/ZP-27-79/18                                 Tarnów, 2018-11-22  

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy leków, preparatów 
do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia medycznego 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 –tabletki na tabletki powlekane 
lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko- strzykawki i odwrotnie? 

2. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią 
(tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy 
zachowaniu tej samej drogi podania? 

3. Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie 
odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji 
zakończenia produkcji leku. 

4. Czy w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz 
podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w 
sytuacji wstrzymania/braku produkcji leku. 

5. 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)? 

6. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (Zgodnie z prawem Farmaceutycznym 
nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach 
gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen 
jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku? 
 
 
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 kapsułek 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 odpowie na pytanie Wykonawcy dotyczące konkretnej pozycji w przypadku zamiennego 
wycenienia: 
- tabletek zamiast kapsułek i odwrotnie, 
- tabletek zamiast drażetek i odwrotnie. 
Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form doustnych i wycenę zamiast tabletek - tabletek 
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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. 3-4 
Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod pakietem dla pozycji, dla których występuje 
przerwa w produkcji, okresowy brak dostępności w sprzedaży lub zakończenie produkcji, 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 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.6 
 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga w Formularzu cenowym podania ceny jednostkowej w 
złotych za opakowanie, którego wielkość  Wykonawca poda w rubryce „Wielkość opakowania” 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 
 


