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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/22/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego   na  
dostawę produktów leczniczych – leki różne, kontrasty dla SPZOZ w Sanoku

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

* Pytanie nr 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)?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie innej ilości sztuk w opakowaniu przy czym  
ilość sztuk może być:

– większa  od produktu wzorcowego do 100% z zaokrągleniem do   pełnego opakowania w górę  
– lub  mniejsza od produktu wzorcowego do 50% z zaokrągleniem do pełnego opakowania w  

górę 

* Pytanie nr 2 
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 3 
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wycenę  preparatów  zamiennie  tj.  ampułek  zamiast  fiolek  i
odwrotnie?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

* Pytanie nr 4
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 wyraża zgodę.

* Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poniższych pozycjach wyraża zgodę na :
Poz.   71 cocarboxylaza inj 0,05g * 5 amp -  wykreślenie ze względu na zakończoną produkcję
Poz.  200 glyceril  trinitrate  10  mg/10  ml  x  10  amp.  -  wykreślenie  ze  względu na  czasowy brak
produkcji
Poz. 25505 distigminum bromidum 0,5mg/1 ml x 25 amp. – stałe wstrzymanie w obrocie
Poz. 294 streptokinase 1,5 mln x1 fiol.  – wykreślenie ze względu na zakończoną produkcję
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Poz. 367 tuberculosis vaccine dopęcherzowa 100 mg x 1 fiol. wykreślenie ze względu na czasowy
brak produkcji
Poz. 371, 372, 373 bactigras opatr. -  wykreślenie ze względu na czasowy brak produkcji
Poz. 387 ipratropium bromide r-r do nebulizacji 250 ug/1ml x 20 amp. – wykreślenie ze względu na
zakończoną produkcję
Poz. 413 tuberkulin TR23 2j.m./01 ml - wykreślenie ze względu na czasowy brak produkcji
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Należy dokonać wyceny podjąć ostatnio
obowiązującą cenę.

* Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 58 Carbo Medicinalis 0,3 wyraża zgodę na wycenę: Carbo VP
węgiel aktywowany, kaps., 20 szt  (150 mg - suplement diety) ? Wymagany w SIWZ preparat 300 mg
został wycofany z oferty producenta i zastąpiony przez proponowany. Jaką ilość należy wycenić?
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wycenę  Carbo  VP  węgiel  aktywowany  w  ilości  20
opakowań.

* Pytanie nr 7
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 295 Sudocrem krem a 60 g  wyraża zgodę  na wycenę:
Sudolan,  krem,  pielęgnująco-regenerujący,  75  g  –  w  ilości  po  przeliczeniu  184  op.?  Celem
zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

* Pytanie nr 8
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 352 Diltiazemum tabl 60 mg wyraża zgodę na wycenę:
Oxycardil 60, 60 mg, tabl.powl., 60 szt – w ilości 10 op.?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

* Pytanie nr 9
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 369 Calcium Gluconate inj 10 % 1g/10 ml  wyraża zgodę na
wycenę: Calcium Gluconate 10%,rozt.d/wst10ml,50amp – w ilości 20 op.?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

* Pytanie nr 10
Czy  Zamawiający  dopuszcza  w  pakiecie  nr  1  w  pozycji  99  wycenę  34  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 11
Czy Zamawiający dopuszcza  w pakiecie  nr  1  w pozycji  166 dopuszcza  wycenę  Duphalac,  (667
mg/ml), roztw.doustny, 300 ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 12
Czy Zamawiający wymaga ,aby w pakiecie nr 1 w pozycji 190 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 13
Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 1 w pozycji 190 był preparat Makrogol (74 g x 48
saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

SPZOZ/SAN/ZP/128/2015                                         Strona 2 z 4



* Pytanie nr 14
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 263 dopuszcza wycenę Siarczan protaminy 1%, 10 mg/ml; 5
ml, roztw.do wstrz.,1 amp?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 15
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 409 dopuszcza wycenę  Antytoks.jadu żmii,  500 j.a.,roztw.do wstrz.,  1
amp ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 16
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 411 dopuszcza wycenę antytoksynę tężcową ludzką 250 IU/1
ml, roztw.do wstrz.dom, 1amp-strzyk.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

* Pytanie nr 17
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 412 dopuszcza wycenę Uman Big, 180 j.m./ml; 1 ml, roztw.do wstrzyk.,1
fiol – 6 op. ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę Uman Big.

* Pytanie nr 18
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poniższych pozycjach wyraża zgodę na wycenę :
Poz. 6  fiolek
Poz. 213 butelek
Poz. 367 ampułek
Poz. 403 ampułek
Poz. 404 ampułek
Poz. 405 ampułek
Poz. 409 ampułek
Poz. 410 ampułek
Poz. 415 ampułek
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

* Pytanie nr 19
Czy  w  przypadku  wstrzymania  produkcji  lub  wycofania z  obrotu  przedmiotu  umowy  i  braku
możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą
startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na
wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy
zapisu §2 ust.7 ppkt b) projektu umowy)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

* Pytanie nr 20
Do treści §2 ust.(7)8 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z
art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia
towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

* Pytanie nr 21
Do treści §3 ust.2 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z art.
552  k.c.:  "...  z  wyłączeniem powołania  się  przez  Wykonawcę  na  okoliczności,  które  zgodnie  z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia
towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

* Pytanie nr 22
Do treści §3 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z art.
552  k.c.:  "...  z  wyłączeniem powołania  się  przez  Wykonawcę  na  okoliczności,  które  zgodnie  z
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przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia
towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

* Pytanie nr 23
Do treści §3 ust.10 projektu umowy. Prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia:" Za
niepłacenie faktur w terminie Wykonawca naliczy Zamawiającemu odsetki w wysokości ustawowej".
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

* Pytanie nr 24
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz.426 (Meropenem 0,5gx 10 fiolek) wymaga, aby meropenem
posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z
którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana
jest o taki  związek tj.  ciężkie  zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc,
zapalenie oskrzeli  i  płuc w przebiegu mukowiscydozy,  powikłane zakażenie układu moczowego i
jamy brzusznej, zakażenie śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich
i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

* Pytanie nr 25
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 426 (Meropenem 0,5gx 10 fiolek) wymaga, aby trwałość
roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wyniosła ponad 1 godzinę?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

* Pytanie nr 26
Czy Zamawiający w zadaniu nr 54 poz.1 (Budesonide 0,5/2ml do inhalacji z nebulizatora)wyraża
zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą
Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?
Odpowiedź: Dotyczy zadania nr 1 poz. 286 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

* Pytanie nr 27
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, pozycja 131  wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu
równoważnego, gąbki kolagenowej gdzie 1cm² gąbki o grubości 0,5 cm zawiera 2,8mg kolagenu ze
ścięgien końskich, impregnowanej siarczanem gentamycyny 192mg (co odpowiada 105,6-137,28 mg
gentamycyny)  o wymiarach 12x8x0,5 cm zarejestrowanej pod nazwą handlową GentaFleece?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

* Pytanie nr 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 131 z pakietu 1 i utworzenie oddzielnego
pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

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.
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