Augustów, dnia 09 sierpnia 2022 r.
Nasz znak: SPZOZ L. dz. 2414/2022
11/ZP/2022
-wszyscy Wykonawcy-strona prowadzonego postępowania-

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1
pn.: „Dostawa leków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Augustowie”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Augustowie przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków
Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami:

1. Pytania z dnia 29.07.2022 r.:
Pytanie 1.
W związku z tym, że użyte w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w w/w postępowaniu o
zamówienie publiczne, w Zadaniu nr 9, pozycja 8 sformułowanie: METHYLPREDNISOLONUM
40 mg inj. (proszek+rozp. do przyg. roztw.), 1 fiolka prosz.+rozp. wskazuje, że Zamawiający –
dopuszcza, aby jedynym, możliwym do zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu produktem
leczniczym był w pozycji nr 8 Zadania nr 9 produkt SOLU-MEDROL 40 mg, czy w związku z
dyspozycją z art. 99 ust. 5 p.z.p. w związku z art. 99 ust. 4 p.z.p. dopuszczają Państwo składanie w
w/w zakresie ofertę równoważną w postaci Meprelon 32mg x 3 dla Zadania nr 9, pozycja nr 8?
Jak zapewne wynika to z przeprowadzonej przez Państwa dla w/w postępowania „Analizy Potrzeb i
Wymagań w zakresie „rozeznania rynku” (art. 83 ust. 2 pkt 2 p.z.p.) na rynku polskim dostępne są
dwa, a nie jeden produkty o nazwie międzynarodowej methyloprednisolon podawane dożylnie.
Produkt generyczny o nazwie „Meprelon” dostępny jest w 4 dawkach iniekcyjnych: 16mg, 32mg,
250mg, 1000mg (dawka 1000mg jest refundowana od 2012 roku i stanowi podstawę limitu w grupie)
oraz w trzech formach tabletkowych: 4mg, 8mg i 16mg (wszystkie tabletki są refundowane od 2012
roku i stanowią podstawę limitu w grupie).
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2
Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest przecząca i nie dopuszczają Państwo złożenia w zakresie pozycji
8 Zadania nr 9 oferty równoważnej, to proszę o wyjaśnienie jakie są zdaniem Zamawiającego
ewentualne przeciwskazania w nabywaniu przez niego tych innych dopuszczonych do obrotu i
stosowanych w dziesiątkach innych szpitali w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
odpowiedników takich jak na przykład „Meprelon”?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Zamawiający informuje, że pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią specyfikacji
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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