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do wszystkich uczestników postępowania 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/19/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę leków różnych - uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia 

* Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego 
produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ? 
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający we wszystkich pakietach wyraża zgodę na zmianę postaci preparatów: fiolek na 
ampułki lub ampułko – strzykawki  lub butelki i odwrotnie? 

Odpowiedź: Tak 

 
* Pytanie nr 3  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek 
powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek 
zamiast drażetek i odwrotnie.? 
Odpowiedź: Tak, poz. 163 bez zmian 
 
* Pytanie nr 4 
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych, czy podać 
pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po 
przecinku)? 
Odpowiedź: Podać pełne ilości opakowań zaokrąglonych w górę. 
 
* Pytanie nr 5  
. Czy Zamawiający dopuszcza  w pakiecie nr 1 pozycja 94 wycenę 20,84 opakowań preparatu 
Makrogol  74 g  x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie 
Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do 
kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 6  
Czy Zamawiający dopuszcza  w pakiecie nr 1 pozycja 332 wycenę 22,92 opakowań preparatu 
Makrogol  74 g  x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie 
Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do 
kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 
 



SPZOZ/SAN/ZP/206/2017                                         Strona 2 z 3 

* Pytanie nr 7  
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 pozycje nr 20 i 42 do osobnego pakietu celem 
zaoferowania korzystnej oferty cenowej? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 8  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz nr 160 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Fluconazole, 2mg/ml; 
100ml,roztw.d/inf,10butel – 20 op., celem zaoferowania oferty korzystnej cenowo? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
* Pytanie nr 9  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz nr 205 wyrazi zgodę na zaoferowanie Imigran, 20 mg/0,1 ml, 
aer.do nosa, 2 fiol – 1 op.? Tylko taki jest dostępny na rynku. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 10  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 88 ma na myśli syrop Acodin 300, (15 mg+50 mg)/5 ml, 
syr.,100 ml ? 
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 11  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja nr 198 dopuści Hydroxyzinum Alvogen(Hydroxyzinum 
Biogened),1,6mg/g,syr,250g ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
* Pytanie nr 12  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja nr 198 dopuści Zudolan, krem, ochr.-regen.,150 g – 25 op.  
, celem zaoferowania oferty korzystnej cenowo? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 13  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie poniżej wymienionych pozycji ze względu na dłuższy 
brak produkcji oraz brak odpowiedniego zamiennika na rynku: 

140 
Hydroxyzinum Teva 50 mg/ml; 
2ml,rozt.d/wstrz,5amp 

258 Silol Unia, 205,6 mg/ml, roztw.,aer.na skórę,100ml 

294 
Vit. B 1 Teva (Vit. B 1 Pliva), 
25mg/1ml,inj,10amp 

297 Vit. B 6 Teva (Vit. B 6 Pliva),50mg/2ml,inj.,5amp 

299 
Vit. C Teva (Vit. C 
Pliva),100mg/ml;5ml,inj.,10amp 

337 
Steri-Neb 
Ipratropium,0,25mg/1ml,roztw.d/neb,20amp 

340 Debridat,  (7,87mg/g), gran.do sporz.zaw., 250 ml 
355 Tuberculin PPD RT23 SSI,szczep,1,5ml,inj,10fiol 
377 Sumamed, 500 mg, prosz.d/sp.rozt.infuz., 5 fiol 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ należy podać obowiązującą cenę oraz adnotację 
pod ofertę. 
 
* Pytanie nr 14 – dot. pakietu nr 1 poz.119 
Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt 
(zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?” 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 
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* Pytanie nr 15 – dot. pakietu nr 1 poz.119 
.„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i 
zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?” 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

   Z poważaniem  
 
 
 
 

 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia. 


