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            Poznań, dnia 18.12.2017r. 
Dz. Z. P.  39/10/17 
 
 

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

 
 

WYJAŚNIENIE   TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
                   ZMIANA 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 13.12.2017r. 
 

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: 
Ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku. 

 
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i 

elastyczne) lub drażetki? zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? zamiast kapsułek (w tym 
twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? 
Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. lub 
kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?  Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga doprecyzowania pytania , której części i poz. dotyczy, w przeciwnym razie zgodnie z SIWZ. 

 
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek zamiast fiolek i odwrotnie? 

Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla pozycji, których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak 

dostępności w sprzedaży ? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
5. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku 

równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie 
wyceniać go wcale? 

 
Odpowiedź: 
Należy wycenić lek  z ostatnią ceną sprzedaży i podać w uwagach informację. 
 
6. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie preparatu równoważnego Simeticonum 0,04g opakowanie 100 

kps., posiadające takie same właściwości  i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x 100 tbl.? 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
7. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 45. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo 

działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
8. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 87. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego ZinoDr 250g z odpowiednim przeliczeniem ilości 

opakowań? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 
9. Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1, 2. Czy Zamawiający wymaga, aby leki w poz. 1, 2 pochodziły od jednego producenta? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby leki w poz. 1 i  2 pochodziły od jednego producenta. 

 
10. Dotyczy pakietu nr 24 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetas EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f ? 

 
Odpowiedź: 

       Zamawiający nie dopuszcza. 
       Zamawiający na podst. art. 38 ust. 4,  w związku z powzięciem istotnych informacji w zakresie wskazań dla produktu leczniczego      
       Terlipresyna, zmienia treść SIWZ w zakresie  opisu produktu i ilości.  
      Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
      W załączeniu  formularz asortymentowo – cenowy w odniesieniu do części 24 po uwzględnieniu zmian. 
 

11. Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 13 dopuszcza wycenę preparatu pakowanego po 20 tabletek?  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 
12. Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 1 dopuszcza wycenę preparatu w opakowaniu zbiorczym po 10 sztuk?  
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
13. Czy Zamawiający w pakiecie 19 pozycja 1 dopuszcza wycenę preparatu pakownego po 6 sztuk?  

 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

       


