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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówie ń Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/88/2015                                                  Sanok, dnia 18.05.2015r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/15/2015  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę leków różnych - uzupełnienie SPZOZ w Sanoku 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia  

 
* Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki 
powlekane lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko – strzykawki i odwrotnie? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 2  
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 ekonomicznych 
(czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch 
miejsc po przecinku)? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 3  
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: Zgodnie z zapisami SIWZ, należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 
 
* Pytanie nr 4 
Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku 
produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podania ostatniej ceny i informacji 
pod pakietem? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podanie ostatniej ceny. 
 
* Pytanie nr 5 – dot. zad. nr 1 poz.168 – Lactulosum syrop 2,5 g/5ml a 150ml 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie roztworu doustnego o zawartości laktulozy 3,33g/ 
5ml w opakowaniach 300ml? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, prosimy o podanie jak 
przeliczyć ilość opakowań (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań 
do dwóch miejsc po przecinku)? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie – opakowanie po 300ml w ilości 140 
opakowań 
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* Pytanie nr 6 – dot. zad. nr 1 poz.298 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 298 dopuszcza wycenę produktu równoważnego Sudolan, 
krem, pielęgnacyjno – regenerujący 75g – 64op.? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 7 
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)? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ, należy podać pełne opakowania zaokrąglone w górę. 
 
* Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek 
powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i 
tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek 
zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
* Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
* Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego 
produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podanie ostatniej ceny. 
 
* Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poniższych pozycjach wyraża zgodę na : 
 
Poz. 59 carbo medicinalis 0,3 g x 20 wykreślenie ze względu na zakończoną produkcję 
Poz. 201 glyceril trinitrate 10 mg/10 ml x 10 amp. - wykreślenie ze względu na czasowy brak 
produkcji 
Poz. 224 skin protect 120 ml - wykreślenie ze względu na czasowy brak produkcji 
Poz. 257 distigminum bromidum 0,5mg/1 ml x 25 amp. – stałe wstrzymanie w obrocie 
Poz. 259 neostigminum  inj. 0,5 mg/1 ml x 10 - wykreślenie ze względu na czasowy brak produkcji 
Poz. 296 streptokinase 1,5 mln x1 fiol.  – wykreślenie ze względu na zakończoną produkcję 
Poz. 372 tuberculosis vaccine dopęcherzowa 100 mg x 1 fiol. wykreślenie ze względu na czasowy 
brak produkcji 
Poz. 378 bactigras opatr. 15 x 100 x 1 szt. wykreślenie ze względu na czasowy brak produkcji 
Poz. 392 ipratropium bromide r-r do nebulizacji 250 ug/1ml x 20 amp.  – wykreślenie ze względu na 
zakończoną produkcję 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, należy podać ostatnią cenę. 
 
* Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poniższych pozycjach wyraża zgodę na wycenę : 
Poz. 6 fiolek 
Poz. 372 ampułek 
Poz. 408 ampułek 
Poz. 409 ampułek 
Poz. 410 ampułek 
Poz. 414 ampułek 
Poz. 415 ampułek 
Poz. 417 ampułek 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgode 
 
* Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający dopuszcza  w pakiecie nr 1 w pozycji 100 wycenę 9 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? 
Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej 
prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający dopuszcza  w pakiecie nr 1 w pozycji 157 oraz w pozycji 168 na wycenę kapsułek 
dojelitowych? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający dopuszcza  w pakiecie nr 1 w pozycji 167 dopuszcza wycenę Duphalac, (667 
mg/ml), roztw.doustny, 300 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Duphalac. 
 
* Pytanie nr 16 
Czy Zamawiający wymaga ,aby w pakiecie nr 1 w pozycji 191 był preparat Makrogol 74 g x 48 
saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany 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 17 
Czy Zamawiający wymaga ,aby w pakiecie nr 1 w pozycji 191 był preparat Makrogol (74 g x 48 
saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu Fortrans 
 
* Pytanie nr 18 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 265 dopuszcza wycenę Siarczan protaminy 1%, 10 mg/ml; 5 
ml, roztw.do wstrz.,1 amp? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 19 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 414 dopuszcza wycenę Antytoks.jadu żmii, 500 j.a.,roztw.do 
wstrz., 1 amp ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 20 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 416 dopuszcza wycenę antytoksynę tężcową ludzką 250 IU/1 
ml, roztw.do wstrz.dom, 1amp-strzyk.? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 21 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 417dopuszcza wycenę Uman Big, 180 j.m./ml; 1 ml, roztw.do 
wstrzyk.,1 fiol – 2 op. ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
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* Pytanie nr 22 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 420 dopuszcza wycenę w postaci ampułek ? 
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. 
 
 
 

 


