Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
6 0 -8 34 P o zn ań , u l. Mickie wic za 2
Poznań, dnia 07.03.2019 r.

SR/XV-270-10(1)-SS/19
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na sukcesywną dostawa leków do Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w
Poznaniu.
SR/XV-270-10-SS/19
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), udziela
odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na sukcesywną dostawa leków do Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w
Poznaniu.
PYTANIE:
Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą
międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej
postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki,
tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie)?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną propozycję chyba, że w opisie szczegółowym Zamawiający
zastrzegł, że nie dopuszcza zmiany postaci leku
PYTANIE:
Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą
międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej
postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułkipojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie?
Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np.
tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio
przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej
pod względem ekonomicznym.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną propozycję chyba, że opisie szczegółowym Zamawiający
zastrzegł, że nie dopuszcza zmiany postaci leku
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 umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę,
czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wymaga przeliczenia ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.
PYTANIE:
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 go zastąpić należy
wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?
ODPOWIEDŹ:
Jak w SIWZ.
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Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
6 0 -8 34 P o zn ań , u l. Mickie wic za 2
PYTANIE:
Dotyczy pakiet 1 pozycja 4, czy Zamawiający
tabl.dojelit.,28szt DULOXETINUM O 1-D 0,03 G EN ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza w/w propozycję.
PYTANIE:
Dotyczy pakiet 1 pozycja 5, czy Zamawiający
tabl.dojelit.,28szt DULOXETINUM O 1-D 0,06 G EN ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza w/w propozycję.

dopuści

wycenę

Depratal,

30

mg,

dopuści

wycenę

Depratal,

60

mg,

PYTANIE:
Dotyczy pakiet 1 pozycja 15, czy Zamawiający dopuści wycenę Azycyna, 500 mg,
tabl.powl.,12szt,bl(2x6) AZITHROMYCINUM O 1-D 0,5 G w ilości 13 opakowań?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza wycenę Azycyna, 500 mg, tabl. powl. 12szt. 12.5 opakowania.
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