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     Parczew, dnia 06.05.2014r. 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zaopspzozparczew@wp.pl 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2014 (7) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, surowców 
farmaceutycznych, opakowań do leków recepturowych, preparatów i sprzętu do podaży diet 
 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

        W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez 
Wykonawcę. 
      Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
Pytanie Nr 1 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji nr: 6 wyraża zgodę na wycenę preparatu w postaci 
tabletki musującej, gdyż tylko w takiej formie występuje na rynku? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 1 pozycji 6 preparat w postaci tabletki musującej. 
 
Pytanie Nr 2 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji nr: 12,26,28-29,35,48-49,67-69,76,79,81-82,86-
89,111,116,124,128-129,170-172,177-179,187,194,207,216-218,229,249,252,259-260,266,295-
297,306,314-317,322,327,328-329,333-336,339-341,357,360,362,368,377,380-381,385-
386,395-396 wyraża zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletki powlekanej, gdyż tylko w 
takiej formie występuje na rynku? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 1 w w/w pozycjach  preparat w postaci tabletek 
powlekanych. 
 
Pytanie Nr 3 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji nr: 105,106 wyraża zgodę na wycenę preparatu w 
postaci tabletek dojelitowych ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w  zadaniu nr 1 w pozycji nr: 105,106 preparat w postaci tabletek 
dojelitowych. 
 
Pytanie Nr 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji nr 159,270 ze względu na koniec 
produkcji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie Nr 5 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji nr 186, 374 wyrazi zgodę na  wycenę preparatu w 
postaci kapsułki twardej gdyż tylko w takiej formie występuje na rynku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 1 w pozycji nr 186, 374 preparat w postaci kapsułki 
twardej. 
 
Pytanie Nr 6 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji nr: 278 dopuści produkt o nazwie Mentholaxin 
125g.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie Nr 7 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji nr: 302 miał na myśli  produkt w postaci tabletki 
podjęzykowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 1 w pozycji nr 302 preparat w postaci tabletki 
podjęzykowej. 
 
Pytanie Nr 8 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w pozycji nr: 21-23,30,36-38,48-49,55,148-
149,160,172,184,188,211-216,218-220 wyraża zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletki 
powlekanej, gdyż tylko w takiej formie występuje na rynku? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 2 w w/w pozycjach  preparat w postaci tabletek 
powlekanych. 
 
Pytanie Nr 9 
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 ; a także w przypadku, gdy wycena innych 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:  
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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