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SPZOZ/SAN/ZP/559/2017                       Sanok, dnia  13 grudnia   2017r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/49/2017 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego   na   dostawę leków różnych – uzupełnienie   dla SPZOZ Sanok

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia 

 
* Pytanie nr 1  -  dot. pakietu  nr 1
Zwracam  się  z  uprzejmym  zapytaniem  czy  Zamawiający  w  postępowaniu  przetargowym
SPZOZ/PN/49/2017, w pakiecie (zadaniu) Pakiet nr 1 – Produkty lecznicze różne, w pozycji
23  dotyczącej  „Saccharomyces  boulardii  0,25g  x  20  kapsułe”  dopuszcza  możliwość
zaoferowania  preparatu  o  nazwie  handlowej  Floractin  Enteric  x  15  kapsułek  producenta
Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy.

Pozwoli  to  naszej  firmie  złożyć  -poprzez  współpracujące  z  nami  hurtownie-
konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej  dla Szpitala
oferty, spośród większej liczby Wykonawców.
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 2  -  dot. pakietu  nr 1, poz. 23
Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie EnteroDr., będącego
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym
w takiej samej postaci, zawierającym w swoim składzie identyczne stężenie probiotycznych
drożdży  Saccharomyces  boulardii  w  kapsułce  (250  mg).  W  załączeniu  przesyłamy  opis
oferowanego preparatu.
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr  3 -  dot. pakietu  nr 1, poz 9 
Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 9 (Thiocticacid 600mg/ 20ml)- preparat wycofany decyzją GIF?
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający dopuszcza wycenę dawki
600mg/50ml. 
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* Pytanie nr 4  -  dot. pakietu  nr 1, poz. 27
Czy Zamawiający  dopuści  w pakiecie  nr  1  poz.  27 (Hydroxyzinum) wycenę preparatu  o
wielkości opakowania 250gram (zamiast 250 ml), ponieważ taki jest dostępny?
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 5  -  dot. pakietu  nr  1, pakiet 1, poz. 1, 2, 3:
Prosimy o określenie wielkości opakowania zamawianych leków.
 Odpowiedź:  Wielkość opakowania poz. 1,2,3 – 50 tabletek.

* Pytanie nr  6 -  dot. pakietu  nr  1, poz. 9:
Czy Zamawiający dopuści lek w postaci roztworu do infuzji o dawce 600mg/50ml? 

Zakończona produkcja leku o dawce 600mg/20ml.
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza dawkę 600mg/50ml

* Pytanie nr  7 -  dot. pakietu  nr 1, poz. 10, 11:
Czy Zamawiający dopuści lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu?
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  8 
Prosimy  o  określenie  w  jaki  sposób  należy  przeliczyć  ilość  opakowań  w  przypadku
zaoferowania innej wielkości opakowania niż wymagał Zamawiający? 
Zaokrąglić do pełnego opakowania w górę, czy do dwóch miejsc po przecinku?
 Odpowiedź:   W przypadku zaoferowania innej wielkości opakowania należy zaokrąglić do
pełnego opakowania w górę.    

* Pytanie nr  9 
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? 
 Odpowiedź:  Zamawiający wyrażą zgodę. 

* Pytanie nr  10 
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  wielkości  opakowań  (tabletek,  ampułek,
kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań
handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy
ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, pełne opakowania zaokrąglić w górę. 

* Pytanie nr 11
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)?
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, pełne opakowania zaokrąglić w górę. 
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* Pytanie nr  12
Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania
lub  braku  produkcji  danego  preparatu.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  podanie
ostatniej ceny i informacji pod pakietem? 
 Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr  13 -  dot. pakietu  nr  1 pozycja 1,2,3
Nie podano wielkości opakowania , proszę o podanie  ilości tabletek w opakowaniu
 Odpowiedź:  Zamawiający udzielił  odpowiedzi w pytaniu nr 5  (wielkość opakowania poz. 1,2,3 –
50 tabletek). 

* Pytanie nr  14 -  dot. pakietu  nr 1 pozycja 9
Z uwagi na niedostępność na rynku koncentratu , czy zamawiający dopuści wycenę preparatu
THIOGAMMA TURBO-SET INJ.600mg/50ml  roztwór do infuzji 
 Odpowiedź:  Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 3 (Zamawiający podtrzymuje zapisy
SIWZ.  dopuszcza wycenę dawki 600mg/50ml). 

* Pytanie nr 15  -  dot. pakietu  nr 1 pozycja 31
Jako postać podano tabletki, proszę o doprecyzowanie postaci.
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

      Z poważaniem  
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