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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę leków”
(ZP 29/2010) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego 
im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. 
Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania. 

I.  Pytanie 
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:
Zgodnie z zapisami SIWZ.

II. Pytanie
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?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolki na ampułki  
lub ampułko-strzykawki  i  odwrotnie,  zgodnie z odpowiedzią na pytanie  nr XI w piśmie nr DOP-
ZP/195/2010 z dnia 29.10.2010r. W pozostałych przypadkach Zamawiający nie wyraża zgody.

III. Pytanie
Czy można wycenić lek równoważny  pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się  
postacią ( tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampułki i  
odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego pod względem składu chemicznego i 
dawki lecz różniącego się postacią fiolki na ampułki  i  odwrotnie,  w pozostałych przypadkach nie 
wyraża zgody.
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IV. Pytanie
Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 30 pozycja  
nr 3 z zawartością edytynianu disodu EDTA w celu zapewnienia kompatybilności w trójniku do  
wlewów z mleczanowym roztworem Ringera i aminoglikozydami.
Odpowiedź:
Zgodnie  z  odpowiedzią  na pytanie  nr  I  w piśmie  nr  DOP – ZP/195/2010 z  dnia  29.10.2010 r.  - 
Zamawiający wymaga.

V. Pytanie
Czy Zamawiający będzie wymagał rejestracji we wskazaniach leczenia posocznicy, zapalenia płuc,  
zakażeń w ginekologii oraz kości i stawów dla przedmiotu zamówienia zaoferowanego w pakiecie nr  
30 pozycja 3?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr II w piśmie nr DOP – ZP/195/2010 z dnia 29.10.2010 r.  - 
Zamawiający wymaga.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano  
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają  
się wiążące.

Termin składania ofert  pozostaje bez zmian.
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