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W  związku  z  wniesieniem  zapytań  przez Wykonawców,  Zamawiający  przedstawia  treść  zapytań 
i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U.  z  2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). 
                                          

„Pakiet 7
Czy Zamawiający wymaga ,aby przedmiot zamówienia zawierał substancje pomocnicze stabilizujące 
lek: EDTA (edetynian disodu) i kwas cytrynowy w celu uniknięcia rozkładu substancji czynnej?”

„Czy Zamawiający wymaga ,aby przedmiot zamówienia był przebadany pod względem trwałości 
chemicznej i fizycznej, która potwierdza, że roztwór można przechowywać w temperaturze 25° C do 
24 godzin i do 48 godzin w lodówce w temperaturze 2-8° C ?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

„Pakiet 9
Poz. 7 
Benzathine benzylpenicillin 1200 000 j.m x 1 fiol. 
Brak produkcji . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leków  z pakietu lub o możliwość 
wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.”

Odpowiedź:
Proszę wpisać ostatnią cenę wraz z adnotacją pod  pakietem.

„Poz. 18,19 
Piperacilin 1g,2g 
Leki  wycofane , zakończona produkcja. Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leków  z 
pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem .”

Odpowiedź:
Proszę wpisać ostatnią cenę wraz z adnotacją pod  pakietem.

„Pakiet 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w  dawce 50 mg Fe 3+/ml:2ml x 5 amp”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

„Pakiet 18
Poz. 7
Acetylsalicylic acid subst. 1 kg   
Czy Zamawiający  dopuszcza wycenę: Acidum acetylsalicyl.,subst,(Pharma), 250 g w ilości 4 op. 
Brak opakowania po 1 kg.”

Odpowiedź:
Tak.



„Poz. 34
Amoksicillin + Clavulanic acid 312,5 mg /5 ml zawiesina
Brak leku u wszystkich dystrybutorów . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leków  z pakietu 
lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.”

Odpowiedź:
Tak, możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.

„Poz. 57
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w  Beclometazon 100mcg+Formoterol 6 mcg /180 
dawkach ,- 20 op , brak w ofercie producenta leku  x  120 dawek.”

Odpowiedź:
Tak.

„Poz. 80
Czy w tej pozycji wycenić Butylscopolamine 10 mg x 6 czopki doodbytnicze.”

Odpowiedź:
Tak.

„Poz. 140
Desmopressin aer 
Zakończona produkcja. Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leków  z pakietu lub o 
możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.”

Odpowiedź:
Tak, możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.

„Poz. 199
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Fiolet kryst. susbs. po 10 g -3 op . brak opakowania po  25 
g.”

Odpowiedź:
Tak.

„Poz. 213
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Formaldehyd 10% po 1 kg-200 op?”

Odpowiedź:
Tak.

„Poz. 289
Isosorbide dinitrate 1,25 mg  aer.200 dawek.  
Wycofany z ofert Glaxo – Brak  zamiennika. Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leków  z 
pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.”

Odpowiedź:
Tak, możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.

Poz. 293
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Multilac kapsułki (suplement diety), który posiada aż 9 
szczepów bakterii probiotycznych, stosowany 1 raz na dobę, nie wymaga przechowywania w lodówce 
oraz nie zawiera mleka, Kazeiny ani konserwantów. Jednocześnie prosimy o podanie ilości kapsułek 
potrzebnych Zamawiającemu przy założeniu dawkowania 1 kapsułki na dobę (Lacidofill 3 kapsułki na 
dobę). Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanego produktu pozwoli na złożenie oferty 
konkurencyjnej.



Odpowiedź:
Nie.

„Poz. 320 
Czy zamawiający wymaga aby w pozycji  nr 320  był preparat Makrogol 74 g x 50 saszetek (PEG 4 
litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo 
Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest 
preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla 
wczesnego wykrywania raka jelita grubego (http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie)?
Czy zamawiający wymaga aby poz. 320  był preparat Makrogol (74 g x 50 saszetek, PEG 4 litry - 
Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?”

Odpowiedź:
Zamawiający  wymaga preparatu  zgodnego z SIWZ  ( zużycie do 4 saszetek / 4l roztworu na jedno 
badanie).

„Poz. 350
Czy w tej pozycji wycenić Metronidazol 500 mg x 10 tab dopochwowych, brak rejestracji leku w 
czopkach .”

Odpowiedź:
Nie, adnotacja pod pakietem.

„Poz. 436
Policresulen 36% 50 ml- zakończona produkcja . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leków 
z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.”

Odpowiedź:
Tak, możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.

„Poz.485
Czy w tej pozycji wycenić Simavastatinum 20 mg x 28 - 5 op”

Odpowiedź:
Tak.

„Poz. 486
Czy w tej pozycji wycenić Simavastatinum 40 mg x 28 - 5 op”

Odpowiedź:
Tak.

„Poz. 514
Tetanus Immunoglobulin 250 j.m /1ml 
Brak produkcji.Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leków  z pakietu lub o możliwość 
wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.

Odpowiedź:
Możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.

„Poz.  527 
Tolperisone 100mg/1ml x 5 amp
Wycofany z obrotu - DEC GIF 10/WC/2013. Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leków  z 
pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.”

Odpowiedź:
Możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.

http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie


„Poz. 542
Tuberkulin PPD RT 23 2 j.m /1,5 ml x 10 fiolek
Tymczasowo wstrzymany z dniem 11.03.2014. Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z 
pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.”

Odpowiedź:
Możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.

„Poz. 565
Vit C 0,1/2ml x 10 
Zakończona produkcja . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość 
wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.”

Odpowiedź:
Możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.

„Pakiet 19
Poz. 43
Tetrazepam 0,05 x 20  tabl
Brak produkcji (Wszyscy producenci). Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu 
lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.”

Odpowiedź:
Możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.

„Pyt.1
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach jednostkowych 
(innych niż w formularzu cenowym) pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie tożsama z podaną 
przez Zamawiającego w formularzu?”

Odpowiedź:
Tak.

„Pyt.2
Proszę o informację, czy jeśli ogólna ilość sztuk nie jest podzielna przez wielkość opakowania, czy 
Zamawiający dopuszcza wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.?”

Odpowiedź:
Tak.

„Pyt 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę tabletek  na tabletki powlekane?
 Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.”

„Pyt 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych ?
tj. wycenę:
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki lub drażetki?
zamiast kapsułek-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?  
Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.”

„Pyt 5
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych ?
tj. wycenę:

Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek) -  o powolnym uwalnianiu –(tabletki,  
tabletki powl. Lub kapsułki) -  o zmodyfikowanym uwalnianiu? 
(Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.)”



Odpowiedź do pytania 3,4,5:
Tak, Zamawiający dopuszcza taką zmianę, pod  warunkiem, że nie pociąga  to za sobą zmian miejsca 
lub sposobu uwalniania substancji  leczniczej.

„Pyt 6
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i 
odwrotnie?”

Odpowiedź:
Tak.

Powyższe wyjaśnienia zostaną  zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 
30.04.2014 r.


