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DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW 

POSTĘPOWANIA 

 
 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla apteki szpitalnej przy SP ZOZ w 
Głubczycach - PN / 9 / IV / 11, wyjaśnienie treści SIWZ nr 2. 
 
1. Dotyczy pakiet 1 poz. 62 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 62 wymaga, aby Cefuroxime 1,5 g pakowany był w fiolki o 
pojemności do 30 ml? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby Cefuroxime 1,5 g pakowany był w fiolki o poj. do 30 ml.. 
 
2. Dotyczy pakiet 3 poz. 55 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 55 preparatu równoważnego o 
takim samym zastosowaniu klinicznym, o nazwie Cipronex 200mg/100ml x 1 w formie gotowego 
roztworu do infuzji w pojemniku polietylenowym (flakony) w ilości 350 wlewów? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w preparatu. 
 
3.Dotyczy pakiet 6 poz. 8, 9, 17, 19, 20, 21, 30 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 6 poz. 8, 9, 17, 19, 20, 21 i 30 i zechce 
utworzyć z nich odrębny pakiet lub pakiety, co umożliwi przystąpienie do w/w postępowania większej 
ilości wykonawców, co daje możliwość uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty cenowej? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z pakietu 6. 
 
4.Dotyczy pakiet 6 poz. 17 
Czy Zamawiający w pakiecie nr „6” pozycja 17 (Helicid 40mg 1900 fiol.) dopuszcza wycenę Omeprazolu 
40 mg z ograniczeniami czasowymi w podawaniu ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w preparat. 
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5. Dotyczy pakiet 6 poz. 17 
Czy Zamawiający w pakiecie nr „6” pozycja 17 (Helicid 40mg 1900 fiol.)  dopuszcza wycenę 
oryginalnego preparatu Omeprazolu 40mg Losec inj.? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w preparat. 
 
6. Dotyczy pakiet 6 poz. 17 
Czy Zamawiający w pakiecie nr „6” pozycja 17 (Helicid 40mg 1900 fiol.) dopuszcza wycenę Omeprazolu 
40 mg nie posiadającego badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w preparat. 
 
7. Dotyczy pakiet 6 poz. 17 
Czy Zamawiający w pakiecie nr „6” pozycja 17 (Helicid 40mg 1900 fiol.) dopuszcza wycenę Omeprazolu 
40 mg rozpuszczalnego tylko w glukozie? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu. 
 
8.Dotyczy pakiet 1 poz. 73 
Czy Zamawiający w pakiecie nr „1” pozycja 73 (Bupivacaine Spinal Heavy inj. 0,02g / 4ml.  105 opk.) 
dopuszcza wycenę Bupivacaine Spinal Heavy, która nie jest pakowana w jałowe opakowanie pośrednie 
np. blister? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w preparat. 
 
9.  
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 należy takim przypadku zaokrąglić w górę. 
 
10.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki 
powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułkostrzykawki i odwrotnie? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę tabletek na kapsułki lub drażetki i odwrotnie. 
Zamawiający wyraża zgodę na zamianę tabletek na tabletki powlekane.  
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę tabletek powlekanych na tabletki oraz na zamianę fiolek na 
ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie, chyba że odpowiedzi na inne pytania dotyczące 
konkretnego preparatu mówi inaczej. 
 
11.  
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: Należy podać ostatnią cenę wraz z informacją pod pakietem. 
 
12. 
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego tj. zawierający tan sam skład, 
tą samą dawkę i postać, a w przypadku płynnych postaci leku, tą samą objętość, chyba że odpowiedź 
na inne pytania dotyczące konkretnego preparatu mówi inaczej. 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę syropów, maści, kremów i żeli na równoważne o objętościach w 
jednym opakowaniu różniącym się co najwyżej o 50% od objętości podanej w SIWZ. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę  w pakiecie 1 pozycja 43, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 
109, 110, 132, 133, 134, 226, 227, 232, 233, 363, 364, 365, 366, 515 oraz w pakiecie 6 pozycja 14, 15, 
 
13. Dotyczy pakiet 1 poz. 22 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Ambroksolu 0,03/5ml 120 ml w ilości 38 op. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w preparatu. 
 
14. Dotyczy pakiet 1 poz. 28 
Ponieważ  na rynku jest zarejestrowana Anatoksyna tężcowa 40j/0,5 ml czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na zaproponowanie takiej dawki? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
15. Dotyczy pakiet 1 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz.363,364,365,366 i 515 i utworzenie osobnego pakietu?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z pakiety 1. 
 
Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SIWZ na wyżej wymienione 
postępowanie. 
 
 
 
 
 

                                                                                           ……...................................... 
                                                                                                     Kierownik Zamawiającego 
 


