
        Sandomierz 14.03.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę leków, znak PN/5/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków, znak 
PN/5/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 26.02.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu 9: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 494 op. leku 
zawierających 15 zestawów: 1 fiol. + 1 ampułkostrzykawka zaw. 1,2ml roz-
p.? 
2. Dot. Pakietu 21 poz. 27: Czy Zamawiający wymaga aby był preparat 
Makrogol 74g x 48 saszetek (PEG 4 litry – Fortrans) zgodny z SIWZ, który 
jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewo-
du Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii? 
3. Dot. Pakietu 21 poz. 27: Czy Zamawiający wymaga aby był preparat 
Makrogol (74g x 48 saszetek, PEG 4 litry – Fortrans) o składzie chemicznym 
zgodnym z SIWZ? 
4. Dot. Pakietu 21 poz. 28: Czy Zamawiający dopuszcza wycenę 24 opa-
kowań preparatu Makrogol 74g x 48 saszetek, który jest jedynym prepara-
tem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Prze-
wodu pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii 
i jest jedynym preparatem stosowanym do przygotowania pacjenta do ba-
dania wymienionym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa 
Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego? 
5. Dot. Pakietu 25 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini 
acetas EVER Pharma 0,2mg/ml, 5ml, rozt. d/wst 5f? 
6. Dot. Pakietu 46 poz. 85: Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o na-
zwie handlowej Uman Big 180j.m./ml. 
7. Dot. Pakietu 46 poz. 13: Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pa-
kietu. 
8. Dot. Pakietu 46 poz. 155: Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o 
nazwie handlowej Enema roztw. do wl. doodbyt. 150ml? 



9. Dot. Pakietu 46 poz. 81: W związku z zakończeniem i brakiem produkcji 
możliwości zagwarantowania dostępności leku przez okres umowy, proszę 
o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu tej pozycji. 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.03.2018 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 26.02.2018 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania: 
1) Zamawiający wymaga. 
2) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
3) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
4) Zamawiający nie dopuszcza. 
5) Zamawiający nie dopuszcza. 
6) Zamawiający dopuszcza. 
7) Zamawiający nie wyraża zgody. 
8) Zamawiający dopuszcza. 
9) Zamawiający informuje, że należy podać ostatnią cenę rynkową wraz z 
informacją o braku produkcji. 
 
 
 

 


