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Konin, 03.07.2019r. 

WSZ-EP-21/600/2019     
                           

wg rozdzielnika    
WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę leków dla potrzeb 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,  
nr sprawy WSZ-EP-21/2019 

 

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami 
dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:  

 
1. 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:  Zgodnie z SIWZ. 

2. 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:  Zgodnie z SIWZ. 

3. 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 zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o 
jego braku czy nie wyceniać go wcale? 
Odpowiedź:  W przypadku, gdy na etapie przygotowywania oferty okaże się, że lek 
będący przedmiotem zamówienia został wycofany z produkcji i jest niedostępny na 
rynku, należy wycenić lek oraz podać informację o braku dostępności. W związku  
z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-21/2019, 
który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na  
https://platformazakupowa.pl. 

4. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem 
Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku 
opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to 
czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i 
brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
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5. 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 wyraża zgodę na zmianę postaci leku w zakresie wskazanym 
w zmodyfikowanym załączniku nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-21/2019, który udostępni na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na  
https://platformazakupowa.pl. 

6. Dotyczy pakietów wycenianych za opakowanie. Prosimy o podanie sposobu jaką wielkość 
opakowań Zamawiający ma na myśli w poszczególnych pakietach. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

7. Dotyczy pak.3 poz.1 Czy Zamawiający miał na myśli preparat: Helicid 40, 40 mg, proszek 
do sporządzania roztworu do infuzji? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

8. Dotyczy  
- pak.5 poz. 1.  
- pa.128 poz. 8, 9 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci kapsułek dojelitowych? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci leku w zakresie wskazanym 
w zmodyfikowanym załączniku nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-21/2019, który udostępni na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na  
https://platformazakupowa.pl. 

9. Dotyczy  
- pak.5 poz. 6, 7 
- pak.29 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci leku w zakresie wskazanym 
w zmodyfikowanym załączniku nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-21/2019, który udostępni na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na  
https://platformazakupowa.pl. 

10. Dotyczy  
- pak.5 poz. 8, 12 
- pak.151 poz. 13 
- pak.260 poz. 13  
- pak.266 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletki? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
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11. Dotyczy  
- pak.5 poz. 9, 10, 11  
- pak.15 poz. 3,4 
- pak.29 poz. 10,11, 19, 20, 25, 26, 34, 35 
- pak. 49 poz. 1, 2, 3 
- pak.65 poz. 5, 6, 8, 9, 10 
- pak.72 poz.1 
- pak.88 poz. 21 
- pak.90 poz. 2, 6, 7, 9, 10, 11, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24 
- pak.92 poz. 20, 21, 22, 23,  
- pak.96 poz.6, 9, 10 
- pak.128 poz. 6, 7 
- pak.149 poz.1 
- pak150 poz. 1, 2 
- pak. 151 poz. 7, 8, 9, 10 
- pak. 246 poz.1 
- pak.249 poz.4, 9, 16, 17, 18, , 19, 20, 21, 22, 25 
- pak.255 poz. 5, 6, 7, 9, 17, 21, 22, 23, 24  
- pak. 256 poz. 1 
- pak. 258 poz. 1, 2 
- pak. 260 poz. 6, 8, 18, 20, 21, 22, 25, 26 
- pak.286 poz. 10, 18 
- pak.288 poz. 1, 2 
- pak.305 poz.3, 4 
- pak.306 poz.1 
- pak.319 poz.3, 15, 16 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci leku w zakresie wskazanym 
w zmodyfikowanym załączniku nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-21/2019, który udostępni na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na  
https://platformazakupowa.pl. 

12. Dotyczy pak. 20 poz. 1. 
 (1.) 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:  Zgodnie z SIWZ. 

(2.) 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:  Zgodnie z SIWZ. 
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13. Dotyczy pak. 29 poz. 24. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej 
HepaDr., tabl.powl., 40 szt? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

14. Dotyczy  
- pak.29 poz. 27, 28  
- pak.75 poz.3 
- pak.88 poz.3 
- pak.151 poz.15, 16 
- pak.255 poz.11 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletki drażowanej? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci leku w zakresie wskazanym 
w zmodyfikowanym załączniku nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-21/2019, który udostępni na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na  
https://platformazakupowa.pl. 

15. Dotyczy  
- pak.34 poz. 1, 2  
- pak.88 poz. 4, 5 
-pak.92 poz.10, 11 
- pak.249 poz.24 
- pak.255 poz.20 
- pak.260 poz.1, 2, 3, 7, 11, 12 
- pak.286 poz.3 
- pak. 307 poz.2 
- pak.313 poz.1 
- pak.319 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci kapsułek? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci leku w zakresie wskazanym 
w zmodyfikowanym załączniku nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-21/2019, który udostępni na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na  
https://platformazakupowa.pl. 

16. Dotyczy pak. 41, 42 Czy Zamawiający wymaga  zgodności farmaceutycznej tzn. aby lek 
pochodził od jednego producenta w celu zminimalizowania możliwości działań 
niepożądanych w terapii? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

17. Dotyczy pak. 52 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu ProbioDr. Pozwoli to 
na złożenie korzystniejszej oferty 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
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18. Dotyczy pakietu nr 54 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga preparatu  zawierającego 10 
fiolek cefuroxymu 50 mg i 10 jałowych igieł (18G x 1½’’, 1,2 mm x 40 mm) z filtrem 5 
mikronów (membrana kopolimeru akrylowego na nietkanym poliamidzie), zalecanych do 
użycia w celu przygotowania leku do podania dokomorowego w chirurgii zaćmy. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

19. Dotyczy pakietu nr 65 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie i wycenę 
opakowania a 400g? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

20. Dotyczy pakietu nr 66 poz. 1. (1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 
saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez 
Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym 
przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla 
zamawiającego? (2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, 
PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

21. Dotyczy pakietu nr 67 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści  wycenę 1000 opakowań 
preparatu Makrogol  74 g  x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem 
rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego 
(ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest 
korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze 
pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie  uzasadnienia 
merytorycznego. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

22. Dotyczy pak.71 poz.2 Czy Zamawiający miał na myśli preparat: Levonor, 1 mg/ml; 4 ml, 
roztw.do infuz., 5 amp ? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

23. Dotyczy pakietu nr 76 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 
mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek w ilości 100 opakowań? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

24. Dotyczy  
-pak.75 poz. 4,5  
-pak.88 poz. 8, 9, 10, 24 
-pak.90 poz.8, 12 
-pak.307 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym 
uwalnianiu? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci leku w zakresie wskazanym 
w zmodyfikowanym załączniku nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-21/2019, który udostępni na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na  
https://platformazakupowa.pl. 
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25. Dotyczy pak.76 poz. 2, 3, 4 Czy Zamawiający miał na myśli preparat typu Budixon Neb w 
dawkach: 0,125 mg/ml, 0,25 mg/ml oraz 0,5 mg/ml? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

26. Dotyczy pak.88 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek o 
zmodyfikowanym uwalnianiu? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci leku w zakresie wskazanym 
w zmodyfikowanym załączniku nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-21/2019, który udostępni na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na  
https://platformazakupowa.pl. 

27. Dotyczy pak.92 poz.17 Czy Zamawiający miał na myśli preparat: Kalium Effervescens 
bezcukrowy,782mgK+/3g,gran.musuj? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

28. Dotyczy pak.96 poz.14 Czy Zamawiający miał na myśli preparat: Alprox o dawce 1 mg? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

29. Dotyczy pak.99 poz.1 Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu: Sulfacetamidum 
Polpharma,100 mg/ml, krople do oczu? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

30. Dotyczy pak.99 poz.2 Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu: S Dexafree, 1 mg/ml; 
0,4 ml, krople do oczu? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

31. Dotyczy pak.99 poz.3 Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu: Oftaquix Sine, 5 
mg/ml, krople do oczu, 0,3ml? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

32. Dotyczy pak.101 poz.1 Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga wyceny leku Solu Medrol 
czy Depo Medrol? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

33. Dotyczy pakietu nr 120 Czy Zamawiający wymaga, aby leki pochodziły od jednego 
producenta? (2)  
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, że wymaga powyższego.  

34. Dotyczy pakietu nr 120 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atosiban Ever 
Pharma,6,75mg/0,9ml,rozt.d/wst,1fiol. Pozwoli to złożyć korzystniejszą ofertę. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

35. Dotyczy pakietu nr 120 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atosiban Ever 
Pharma,37,5mg/5ml,konc.d/sp.r.inf,1fiol. Pozwoli to złożyć korzystniejszą ofertę. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
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36. Dotyczy pakietu nr 127 poz. 1. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie 
handlowej Uman Big 180j.m./ml. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

37. Dotyczy pakietu nr 128 poz. 9. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu 
równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku 
żołądkowego? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

38. Dotyczy pakietu nr 128 poz. 8. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu 
równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku 
żołądkowego? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

39. Dotyczy pak.142 poz.1 Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu: GlucaGen 1mg 
HypoKit,prosz,rozp.d/sp.r.d/wstrz,1fiolka 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

40. Dotyczy pakietu nr 192 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Terlipressini 
acetas EVER Phar,0,2mg/ml;5ml,inj,5f. Pozwoli to złożyć korzystniejszą ofertę. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

41. Dotyczy pak.217 poz.1 Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu na jednorazowe 
pozwolenie Ministerstwa Zdrowia? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z powyższym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-21/2019, który udostępni na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz na  https://platformazakupowa.pl. 

42. Dotyczy pak.227 poz.1 Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci kropli do 
oczu? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

43. Dotyczy pakietu nr 244 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu 
Tevagrastim,48mln j/0,8ml,r.wst,inf,1a-strz,osł.ig. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

44. Dotyczy pak.249 poz.8, 15 Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci 
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

45. Dotyczy pakietu nr 249 poz. 5. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 
mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie 
korzystniejszej oferty. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
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46. Dotyczy pak.269 poz.1 Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci ampułek? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci leku w zakresie wskazanym 
w zmodyfikowanym załączniku nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-21/2019, który udostępni na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na  
https://platformazakupowa.pl. 

47. Dotyczy pak.286 poz.12, 13 Czy Zamawiający miał na myśli dawkę 100 mg/g? 
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, że w pakiecie 283 poz. 12 i 13 miał na myśli 
dawkę 100 mg/g. W związku z powyższym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-
EP-21/2019, który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz 
na  https://platformazakupowa.pl. 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 
ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  zmianę treści 
SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym 
postępowaniu. 
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