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Dział Zamówień Publicznych                        Grodzisk Mazowiecki;  19.01.2018 r. 
 
SPS – V. 262.3.2018 
               Wg rozdzielnika  
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę leków do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr 
procedury SPSSZ/1/D/18).  
 
1. Czy Zamawiający w zadaniu 14 poz. 5 dopuszcza,  aby Budesonid był w postaci ampułek? 

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
2. Czy Zamawiający w zadaniu 14 poz. 5 wymaga, aby preparat posiadał rejestracje umożli-

wiającą mieszanie z innymi roztworami do nebulizacji terbutaliny, salbutamolu, fenoterolu, 
acetylocysteiny? 

        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 14 poz. Nr 6 (Umeklidinum/wi-

lanterol) do odrębnego pakietu celem umożliwienia złożenia oferty również producentom ?  
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  

4. dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu 
pozycji nr 1? Pozwoli to na przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów. 
Odpowiedź : Nie. 

5. dotyczy pakietu nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 7 pro-
duktu leczniczego Cerutin x 125 tabletek? 
Odpowiedź : Tak.  

6. dotyczy pakietu nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 10 pro-
duktu leczniczego pakowanego po 20  kapsułek z jednoczesnym przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź : Tak.  

7. dotyczy pakietu nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opako-
waniu saszetka? 

       Odpowiedź : Tak.  
8. dotyczy pakietu nr 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 pro-

duktu w opakowaniu 1000g z jednoczesnym przeliczeniem ilości? 
       Odpowiedź : Nie.  
9. dotyczy pakietu nr 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu 

pozycji nr 1 i 6? Pozwoli to na przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów. 
Odpowiedź : Nie.  

10. dotyczy pakietu nr 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 pro-
duktu w postaci tabletek powlekanych? 
Odpowiedź : Tak.  



11. dotyczy pakietu nr 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu 
pozycji nr 1?Pozwoli to na przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów. 
Odpowiedź : Nie.  

12. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w 
przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, am-
pułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena in-
nych 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 : Do pełnych opakowań w górę.  

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast 
tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i 
odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast 
drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ? 
Odpowiedź : Nie.  

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek 
i odwrotnie ? 
Odpowiedź : Nie.  

15. Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła 
się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ? 
Odpowiedź : Tak.  

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 18 poz. 8 lamotrigine 50mg w postaci 
tabletek?(brak na rynku tabletek rozpuszczalnych) 
Odpowiedź : Tak.  

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  w pakiecie nr 29 poz.1 nutridrink na wycenę w butelkach 
po 125 ml? 
Odpowiedź : Nie.  

18. Czy w pakiecie Nr 14 poz. 5 (Budesonidum zawiesina do inhalacji 0,5 mg/ml) Zamawiający 
wymaga produktu,  po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już 
w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 

19. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 14 poz. 5 (Budesonidum zawiesina do inhalacji 0,5 mg/ml) 
wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, 
zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 
godzin? 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
20. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 14 poz. 5 (Budesonidum zawiesina do inhalacji 0,5 mg/ml) 

dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?  
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
21. Czy w pakiecie Nr 14 poz. 5 (Budesonidum zawiesina do inhalacji 0,5 mg/ml) Zamawiający 

wymaga leku w postaci budezonidu zmikronizowanego? 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
22. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 14 poz. 5 (Budesonidum zawiesina do inhalacji 0,5 mg/ml) 

wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, 
lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość 
łączenia dawek? 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
 
 
                                                                                                    …………………….. 
                                                                                                                Podpis  


