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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                      PUM w Szczecinie 

                             Al.  Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                               tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    

————————————————————————————————————————————— 
 
Znak sprawy:  ZP/220/42/17 
Dotyczy: dostawy różnych produktów leczniczych 

Wyjaśnienie nr 1 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pyt.1 
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki  lecz różniący 
się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w   SIWZ tabletka a 
równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej,oraz 
ampułkę  za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie?   
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany postaci leku przy zachowaniu tej 
samej drogi podania i kinetyki uwalniania substancji czynnej: tabletka-tabletka 
drażowana-drażetka. 
W przypadku chęci zamiany tabletki na kapsułkę lub fiolki na ampułkę lub ampułko-
strzykawkę i odwrotnie należy każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego. Wybór 
określonej w specyfikacji postaci leku przez Zamawiającego może być podyktowany 
specyficznym sposobem użytkowania leku. 
 
Pyt.2 
Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zmawiającego, a ilość 
opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość za wyjątkiem opakowań 
bezpośrednich leku, których wielkość wyrażona jest w gramach lub mililitrach. W takich 
przypadkach należy każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego. 
 
Pyt.3 
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: Należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę (nie dotyczy opakowań 
bezpośrednich leku, których wielkość wyrażona jest w gramach lub mililitrach – w takich 
przypadkach należy każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego na zamianę wielkości 
opakowania) 
 
Pyt.4 
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 było go 
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zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie 
wyceniać go wcale?  
 
Odpowiedź: Nie należy wyceniać takiej pozycji i dołączyć odpowiednie pismo informujące 
o braku. 
 
Pak.1 poz.35 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opak. x 180 kps. - 1 op. 
(producent gwarantuje ceny tylko na takie opakowanie) 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W takim przypadku należy zaoferować  
1 op. x 180 kaps. 
 
Pak.1 poz.45 
Czy Zamawiający ma na myśli (250mcg/dawkę), aer,b/freon., 60 dawek  ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli aerozol zawierający 60 dawek w opakowaniu  
po 0,25 mg = 250 mcg flutikazonu w jednej dawce. 
 
 
 
 
Szczecin, dnia 14.06.2017 r.     

…………………………………….. 
        podpis Dyrektora SPSK-2 


