
        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 01.03.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 
Pytania 
1. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia: Czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów - tabletki na 
tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki 
lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? 
2. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia: Czy można wy-
cenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz róż-
niący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i 
odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi 
podania? 
3. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia: Czy w przypadku 
zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie 
oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatyw-
nej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji zakończenia produkcji le-
ku. 
4. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia: Czy w przypadku 
wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostat-
niej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi  
negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji wstrzyma-
nia/braku produkcji leku. 
5. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia: Prosimy o poda-
nie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w 
przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inna ilość 
sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a tak-
że w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających wła-
ściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym 



(czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań 
przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.03.2018 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 01.03.2018 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci proponowanych prepara-
tów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, 
ale nie wyraża zgody na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolki 
na ampułki lub ampułkostrzykawki i odwrotnie. 
2) Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leków równoważnych pod wzglę-
dem składu chemicznego i dawki lecz różniące się postacią tj. tabletki na 
tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, ale nie wyraża 
zgody na wycenę leków równoważnych pod względem składu chemicznego 
i dawki lecz różniące się postacią tj. fiolki na ampułki i odwrotnie. 
3) Zamawiający informuje, że w przypadku zakończenia produkcji leku na-
leży podać ostatnią cenę rynkową wraz z informacją o zakończeniu produk-
cji. 
4) Zamawiający informuje, że w przypadku wstrzymania/braku produkcji 
należy podać ostatnią cenę rynkową wraz z informacją o wstrzyma-
niu/braku produkcji. 
5) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią Szczegółowego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ dopuszcza możli-
wość oferowania leków w innych opakowaniach handlowych z odpowied-
nim przeliczeniem ilości. W przypadku otrzymania liczby ułamkowej należy 
zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.   
 
 
 

 


