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  WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-28/16 na dostawę: 
 

„Produktów leczniczych” 

Pytanie nr 1  
Jak należy  postąpić w przypadku gdy dany preparat nie jest już produkowany lub 
zakończył się jego rejestr, lub czasowo  jest niedostępny ze względu na problemy 
produkcyjne – podać ostatnią cenę sprzedaży i informację pod pakietem  
o niedostępności , czy nie wyceniać takiego produktu z informacją pod pakietem  
(leki Pakiet 2 poz.13, pakiet 7 poz. 15, pakiet 7 poz.86) 
Odpowiedź nr 1 
W powyższym przypadku Zamawiający wymaga podania ostatniej cenę sprzedaży  
i informacji pod zadaniem o niedostępności. 
 
Pytanie nr 2 
Pakiet 2 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku Itrakonazol w postaci  kaps. 
Tylko taka postać jest zarejestrowana.  
Odpowiedź nr 
Tak, Zamawiający wraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 3 
Pakiet 7 poz. 5 Acidum ursodeoxycholicum 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci tabl, w celu 
zaoferowania korzystniejszej oferty. 
Odpowiedź nr 3 
Tak, Zamawiający wraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 4 
Pakiet 7 poz. 15 Calcii glubionate 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku Calcium inj. 9mg jCa/ml  
pakowanego x 10 amp (opak. Obcojęzyczne )ze względu na zakończoną produkcję  
tylko taki lek jest dostępny. 
Odpowiedź nr 4 
Tak, Zamawiający wraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 5 
Pakiet 7 poz. 19 Ciprofloxacinum 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Ciprofloxacinum roztw.  pakowanego 
x 5 amp z przeliczeniem ilości? 
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Odpowiedź nr 5 
Tak, Zamawiający wraża zgodę na powyższe, z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
 
Pytanie nr 6 
Pakiet 7 poz. 40 Insulini injectio neutralis 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie insuliny  pakowanej x10  
z przeliczeniem ilości w celu zaoferowania korzystniejszej oferty. 
Odpowiedź nr 6 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 7 
Pakiet 7 poz. 46,47 Levothiroxine sodium 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku pakowanego x50 tabl  
z odpowiednim przeliczeniem ilości w celu zaoferowania korzystniejszej oferty. 
Odpowiedź nr 7 
Tak, Zamawiający wraża zgodę na powyższe, z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
 
Pytanie nr 8 
Pakiet 7 poz. 61 Omeprazolum 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku pakowanego x 1 fiol  
z odpowiednim przeliczeniem ilości w celu zaoferowania korzystniejszej oferty. 
Odpowiedź nr 8 
Tak, Zamawiający wraża zgodę na powyższe, z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
 
Pytanie nr 9 
Pakiet 7 poz. 63 Ornithini aspartas 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku pakowanego x 30 tabl  
z odpowiednim przeliczeniem ilości. Ornithini aspartas 15 mg x 40 tabl posiada  
w swoim składzie dodatkowo cholinę. 
Odpowiedź nr 9 
Zgodnie z SIWZ. Zamawiający jest świadomy, iż Ornithini aspartas 150 mg x 40 tabl 
posiada w swoim składzie dodatkowo cholinę. 
 
 
 
                                                  Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
 
  
 
               Agnieszka Duras 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne 
potwierdzenie otrzymania załączonej informacji.  
 

Wyjaśnienia treści SIWZ II zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 2 sierpnia 2016 roku. 
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