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            Poznań, dnia 15.12.2017r. 
Dz. Z. P.  39/09/17 

 

Uczestnicy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego    
w  trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę produktów leczniczych 

 

 

                      WYJAŚNIENIE   TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

W  związku z zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców,  Zamawiający, 
Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U z 2017 r. poz. 1579) udziela  wyjaśnień:   
 
  
Pytania z dnia 8 .12.2017r. 
 
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 87 w przedmiotowym postępowaniu: 
 

1. Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym 
konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik ZinoDr. o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej zawartości 
wymienionych substancji czynnych jak podano w SIWZ, takiej samej konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, 
takiej samej postaci i formie opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem), również będący kremem barierowo-ochronnym, 
konfekcjonowanym w opakowaniach o masie 250g – po przeliczeniu masy na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku 
w górę?  
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z rozdz. III pkt. 2.7  SIWZ  w każdym przypadku, gdy przedmiot zamówienia odnosi się do nazw handlowych dopuszczalne jest 
zaoferowanie preparatu równoważnego. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkt spełniający wymogi dotyczące: 
substancji czynnej, dawki, postaci, drogi podania oraz wielkości opakowania w stosunku do przedmiotu opisanego przez Zamawiającego w 
załączniku nr 1 do specyfikacji.  
Wskazany produkt nie stanowi produktu równoważnego  w stosunku do produktu opisanego przez Zamawiającego  z uwagi na wielkość 
opakowania. 
 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 27 w przedmiotowym postępowaniu: 
 

2. Czy z uwagi na fakt, że preparaty probiotyczne w postaci kropli na bazie oliwy z oliwek ulegają łatwemu zbrylaniu w trakcie przechowywania w 
lodówce, tak że przywrócenie postaci zawiesiny po wyjęciu preparatu z lodówki jest trudne i wymaga każdorazowo użycia worteksu - 
Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu na bazie oleju kukurydzianego, który nie ulega tak łatwemu zbrylaniu? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu w postaci kropli  na bazie oleju kukurydzianego  lub  oliwy z oliwek z preparatem przeciwzbrylającym się. 
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