Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ
„Leśna Ustroń” w Tucznie

Tuczno, dnia 13 grudnia 2021 roku
Sprawa: 01/2021
Komunikat nr 4
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy leków i innych
produktów medycznych
Do zamawiającego do postępowania zgodnie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw
poz. 2019 z dnia 24 października 2019 roku) wpłynęły następujące pytania o
następującej treści, odpowiedzi udzielone zostały w trybie art. 284 ust 2 wyżej
przywołanej ustawy:
Pytanie
Czy z uwagi na zarejestrowanie różnych postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową,
Zamawiający wyrazi zgodę na doustnych postaci leku np.: tabletki = tabletki drażowane/
tabletki powlekane/ kapsułki / kapsułki twarde i odwrotnie, a także tabletki o przedłużonym
uwalnianiu zamiennie z tabletkami o zmodyfikowanym uwalnianiu? Umożliwi to złożenie
oferty korzystniejszej ekonomicznie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie
Czy z uwagi na zarejestrowanie różnych postaci leku pod tą samą nazwą międzynarodową,
Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę iniekcyjnych postaci leku np.: amp.-fiol.; fiol.-ampstrz i odwrotnie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę
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: Zamawiający oczekuje wyceny z podaniem ostatniej ceny
sprzedaży, z uwagą o jego braku
Pytanie
Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu o innej pojemności i gramaturze
(dotyczy np.: maści, kremów, płynów, syropów, kropli) niż podana przez Zamawiającego, a
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liczbę opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby sumaryczna pojemność/gramatura była
zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie
Czy z uwagi na zarejestrowanie różnych postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową,
Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę postaci leku w obrębie tej samej drogi podania,
dotyczy: tabletki o przedłużonym uwalnianiu zamiennie z tabletkami o zmodyfikowanym
uwalnianiu? Umożliwi to złożenie oferty korzystniejszej ekonomicznie.

]Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę
Zadanie nr 1 poz. 18
Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby
oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli pozycji do oddzielnego pakietu, ale
propozycja ta będzie rozpatrywana przy kolejnym postępowaniu.
Zadanie 1 poz. 20
Czy Zamawiający ze względu na zakończenie produkcji 400g dopuści zaoferowanie kremu o
pojemności 100 g z odpowiednim przeliczeniem ? 1 op. Argosulfan 400 g
= 4 op.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany krem zamiennie.
Zadanie 1 poz. 116
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego,
zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin,
co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga posiadał stabilność po rozpuszczeniu
do dwóch godzin.
Zadanie nr 1 poz. 116
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego,
zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do
infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu
glukozy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt Imipenem
Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z
wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5%
roztworu glukozy.
Zadanie nr 1 poz. 166
Nitromint. Proszę o podanie ile opakowań preparatu należy wycenić.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny 10 opakowań preparatu Nitromint.
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Zadanie nr 1 poz. 170
Czy z uwagi na niedostępnośc prep. Novoscabin Zamawiający dopuszcza wycenę prep.
SkinScabin, 120ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę prep. SkinScabin, 120 ml z
odpowiednim przeliczeniem o ile zajdzie taka konieczność.
Zadanie nr 1 poz. 175
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek w
ilości 8 opakowań ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Atimos, 12
mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek w ilości 8 opakowań
Zadanie nr 1 poz. 176
Z uwagi na zakończenie produkcji i dostępności preparatu Panthenol spray 130g 46,3 mg –
czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu DOZ Product Panthenol, 10%, pianka, 150
ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza preparatu DOZ Product Panthenol,
10%, pianka, 150 ml
Zadanie nr 1 poz. 208
Prosimy zweryfikować podaną liczbę dawek: czy Zamawiający ma na myśli 20 czy 200?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostaw Salbutamol aer. 0,1 mg/daw. Z
liczbą 200 dawek.
Zadanie nr 1 poz. 220
Czy ze względu na brak produkcji Theophyllinum 1,2 mg/ml, roztw.d/inf,250 ml
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w tej pozycji teofiliny w formie 200mg/10ml
x5 ampułek, w łącznej ilości 6 opakowań, aby ilość substancji była zgodna z SIWZ lub w innej
ilości wskazanej przez Państwa?
Dane rynkowe pokazują, że cena miligrama teofiliny w formie 200mg/10ml x5 amp. jest
nawet dwa razy niższa niż w formie 300mg/250ml x 1 szt. Poza tym forma ta nie zawiera
glukozy, dzięki czemu jest neutralna dla chorych na cukrzycę, a mniejsza objętość pozwala na
podanie 200mg teofiliny nawet w ciągu 6 minut.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w tej
pozycji teofiliny w formie 200mg/10ml x5 ampułek, z odpowiednim
przeliczeniem ilości.
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