
Znak sprawy: ZP/2/2022/PCM 

Wieruszów, dnia 04.10.2022 

 

Uczestnicy 

Postępowania przetargowego 

Pn.: „Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego 

Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie” 

 

W związku z złożonymi pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia pn. : „Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego  

Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie” Zamawiający, na podstawie art. 135 

ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. DZ. U. z 2021, poz. 1129, 

ze zm) udziela wyjaśnień treści SWZ. 

 

  

Pytanie 1. Czy Zamawiający w pakiecie LEKI (PŁYNY INFUZYJNE) ze względu na 

zakończenie produkcji leku TETRASPAN 10 % w pozycji 15 dopuści zaoferowanie leku 

VOLUVEN 10% (100 mg + 9 mg)/ml Kabipac10 x 500ml Roztwór do infuzji z odpowiednim 

przeliczeniem ilości na 1 opakowanie handlowe  ? 

Odpowiedz : Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2. Czy Zamawiający w pakiecie LEKI (PŁYNY INFUZYJNE) ze względu na 

zakończenie produkcji leku TETRASPAN 6 % w pozycji 16 dopuści zaoferowanie leku 

VOLUVEN 6% (60 mg + 9 mg)/ml Kabipac10 x 500ml Roztwór do infuzji z odpowiednim 

przeliczeniem ilości na 1 opakowanie handlowe  ? 

Odpowiedz : Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 3. Czy Zamawiający w pakiecie LEKI (PŁYNY INFUZYJNE) ze względu na 

zakończenie produkcji leku Sterofundin 500 ml w pozycji 25 dopuści zaoferowanie leku 

STEROFUNDIN ISO  10 poj. 500 ml Roztwór do infuzji z odpowiednim przeliczeniem ilości 

na 1 opakowanie handlowe  ? 

Odpowiedz : Zamawiający  dopuszcza. 

 

Pytanie 4. Czy Zamawiający w pakiecie LEKI (PŁYNY INFUZYJNE) w pozycjach 3 i 4 

dopuści zaoferowanie leku DEKSTRAN 10% 40 000 FRESENIUS 100 mg/ml 12 but. z 

odpowiednim przeliczeniem ilości i zaoferowanie w każdej z pozycji  po 1 opakowaniu 

handlowym ( 12 szt.)  ? 

Odpowiedz : Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 5. Czy Zamawiający w pakiecie LEKI (PŁYNY INFUZYJNE) w pozycjach 31 i 32 

dopuści zaoferowanie leku w opakowaniu handlowym x 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem 

ilości i zaoferowanie w każdej z pozycji  po 5 opakowaniu handlowych ? 

Odpowiedz : Zamawiający dopuszcza. 



 

Pytanie 6. Czy Zamawiający w pakiecie LEKI (PŁYNY INFUZYJNE) w pozycjach 33 i 34 

dopuści zaoferowanie leku w opakowaniu handlowym x 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem 

ilości i zaoferowanie w każdej z pozycji  po 8 opakowaniu handlowych ? 

Odpowiedz : Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 7. Czy Zamawiający w pakiecie LEKI (PŁYNY INFUZYJNE) w pozycji 28 dopuści 

zaoferowanie leku BENELYTE 250 ml x 20 but. z odpowiednim przeliczeniem ilości na 30 

opakowań handlowych ? 

Odpowiedz : Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 8. Czy Zamawiający w pakiecie LEKI (PŁYNY INFUZYJNE) w pozycji 29 dopuści 

zaoferowanie leku BENELYTE 500 ml x 10 but. z odpowiednim przeliczeniem ilości na 40 

opakowań handlowych ? 

Odpowiedz : Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 9. Czy zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o 

przedłużonym uwalnianiu 315mg jonów potasu ( 600mg chlorku potasu ) x 100 kapsułek?  

Odpowiedz : Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr : 2, 9, 11, 13, 14,  

21, 22, 23, 24 30   płynów infuzyjnych w opakowaniach z dwoma portami typu ecoflac ? 

Odpowiedz : Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 11. Czy w pozycjach nr 25,26,27  - można zaoferować płyn Wieloelektrolitowym 

Sterofundin ISO? 

Odpowiedz : Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o składzie : Aqua , Zinc Oxide, 

Paraffinum Liquidum, Dicocoyl Pentaerythrityl Distearyl Citrate , Sorbitan Sesquioleate , Cera 

Alba, Aluminum Stearates , Lanolin, Glycerin , Magnesium Sulfate, Praffin , C10-C18 

Triglyceride, Stearic Acid , Cera Microcristallina , Benzyl Alkohol, Potassium Sorbate , 

Sodium Benzoate, Citric Acid , Lavendula Angustifolia , Oli , Limonene , Linalool , BHA ? 

Odpowiedź : Zamawiający wymaga produkt o składzie podanym we SWZ i statusie 

wyrobu medycznego lub leku. 

 

Pytanie 13. Do §4 ust. 7 wzoru umowy. Prosimy o modyfikację treści §4 ust. 7, poprzez 

skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie 

Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów 

określonych w formularzu asortymentowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w 

granicach +/- 20%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał 

możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z 

zamówionych produktów. Aktualna treść §4 ust. 7 jest na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że na jej 

podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w 

zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych oraz dokonać prawidłowej kalkulacji cen 

na potrzeby składanej oferty. 



Odpowiedz: Zamawiający nie jest w stanie skonkretyzować wartości dla poszczególnych 

pozycji asortymentowych na taki okres zamówienia. 

 

Pytanie 14. Do §4 ust. 11 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie §4 ust. 

11 wzoru umowy, który nakłada obowiązek informowania Zamawiającego o ewentualnych 

brakach produkcyjnych w terminie przynajmniej do 14 dni roboczych przed wystąpieniem tych 

braków? Wykonawca wyjaśnia, że rynek ochrony zdrowia, także w zakresie dostępności 

danych produktów jest dynamiczny i zwykle Wykonawca o braku danego produktu dowiaduje 

się od Dostawcy późno, nawet w terminie krótszym niż wskazany w przedmiotowym 

postanowieniu termin 14 dni przed spodziewanym terminem braków. Ewentualnie, w razie 

braku zgody na powyższe, Wykonawca prosi o zmianę poprzez dodanie na końcu tego 

postanowienia po przecinku części zdania o treści: "o ile otrzymał w ww. terminie powyższą 

informację od dostawcy leków". Powyższa zmiana jest partnerskim rozwiązaniem, 

nakazującym współdziałanie Zamawiającego i Wykonawcy jednak z realnym dookreśleniem 

faktycznych zdarzeń, w których Wykonawca dowiaduje się o braku produkcyjnym danego 

produktu często dopiero po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie następującego zapisu: „o ile otrzymał 

w ww. terminie powyższą informację od dostawcy leków". Jednocześnie zamieszcza 

zmodyfikowany załącznik nr do SWZ jakim są Projektowane postanowienia umowy. 

 

Pytanie15. Do §8 ust. 5 wzoru umowy. Prosimy o dodanie słów: ", pod warunkiem, że potrącana 

kara umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny, a możliwość dokonania 

potrącenia wynikała będzie z aktualnych oraz powszechnie obowiązujących norm prawnych." 

Odpowiedz: Zamawiający nie zmienia treści §8 ust. 5 projektowanych postanowień 

umowy.  

 

Pytanie 16. Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki 

"niewypłacalności" oraz "zagrożenia niewypłacalnością" w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 

1.01.2016 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 

28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy 

Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia 

umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania? 

Odpowiedz: W stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną nie aktualizują się 

przesłanki "niewypłacalności" oraz "zagrożenia niewypłacalnością" 

 

Pytanie 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń 

cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących 

postaci: 

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu 

postępowania cywilnego 

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia. 



Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy 

związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego 

wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) 

należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej 

uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza 

korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016 r. - Prawo restrukturyzacyjne 

(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 

z późn. zm.). 

Odpowiedz: Zamawiający ze swojej strony nie ustanowi zabezpieczeń cywilnoprawnych 

prawidłowego wykonania umowy przetargowej. W okresie trwania umowy przetargowej 

Zamawiający nie zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016 

r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003 r. - 

Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.). 

 

  

Pytanie 18. Czy w pakiecie 1 poz. 320 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, 

zawierającego 2 mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnasus GG ATCC53103 i Lactobacillus 

helveticus w identycznym stosunku ilościowym jak w przypadku produktu opisanego w SWZ 

w poz. 250? Zawartość oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu 

wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. 

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 19. Czy w pakiecie 1 poz. 320 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, 

zawierającego 6 mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnasus GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld 

CFU/kaps? Skład oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu 

wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt konfekcjonowany w opakowaniu x 30 

kapsułek ( prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia 

uzyskanego wyniku w górę). 

Odpowiedz. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 20. Czy w pakiecie 1 poz. 321 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, 

zawierającego 6 mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnasus GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld 

CFU/kaps? Skład oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu 

wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt konfekcjonowany w opakowaniu x 30 

kapsułek ( prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia 

uzyskanego wyniku w górę). 

Odpowiedz. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 21. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 347. (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: Zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, o składzie 

chemicznym zgodnym z SWZ. 

 

Pytanie 22. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 353. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią 

Charakterystyki Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego 

roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 

godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 

godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie 

infuzji dożylnej? 

Odpowiedź : Tak, Zamawiający tego wymaga.  

 

Pytanie 23. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 320. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu 

ProbioDr. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty 

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego preparatu , Zamawiający 

wymaga aby preparat miał skład zgodny z SWZ oraz status leku lub wyrobu 

medycznego.  

 

Pytanie 24. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 243. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu 

Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek? 

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 25. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 526. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu 

Silimax, 70 mg, kaps.twarde, 30 szt ? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.   

 

Pytanie 26.  Dotyczy pakietu nr 1 poz. 190. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie 

preparatu równoważnego Simeticonum 0,04g opakowanie 100 kps., posiadające takie same 

właściwości  i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x 100 tbl.? 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 27.  Dotyczy pakietu nr 1 poz. 441. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu 

równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku 

żołądkowego? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 

 

 



Pytanie 28. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 440. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu 

równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku 

żołądkowego? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 29. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 272. 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 : Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 30. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 4 Czy Zamawiający miał na myśli 3 opakowania x 

10 sztuk? 

Odpowiedź : Tak , Zamawiający miał na myśli 3 opakowania x 10 sztuk. 

 

 

Pytanie 31.  Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 17 Czy Zamawiający miał na myśli 40 opakowań x 

20 sztuk? 

Odpowiedź : Tak , Zamawiający miał na myśli 40 opakowań po 20 saszetek.  

 

Pytanie 32.  Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 18 Czy Zamawiający ze względu na problemy z 

dostępnością wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji? 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody  

 

 Pytanie 33. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 19 Czy Zamawiający miał na myśli 5 opakowań x 

100 sztuk? 

Odpowiedź : Zamawiający miał na myśli 5 opakowań po 50 sztuk.  

 

Pytanie 34. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 20,22,184,234,311,372,373,460,587 Czy 

Zamawiający miał na myśli produkt w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu? 

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający miał na produkt w postaci tabletek o przedłużonym 

uwalnianiu. 

 

Pytanie 35. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 37,352,550 Czy Zamawiający miał na myśli 

produkt w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu? 

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający miał na produkt w postaci kapsułek o przedłużonym 

uwalnianiu. 

 

 



Pytanie 36 Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 42 Czy Zamawiający dopuści produkt o nazwie 

handlowej: 

Amikacin Kabi, 5 mg/ml; 50 ml, roztw.do infuz., 10 but.-1 opakowanie? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza wyżej wymieniony produkt.  

 

Pytanie 37. .Dotyczy pakietu nr 1, pozycji od 48 do 51,95,96,213,291,315,423 Czy 

Zamawiający dopuści produkty w postaci kapsułek? 

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający  dopuści produkty w postaci kapsułek. 

 

Pytanie 38. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 62 Czy Zamawiający dopuści produkty w postaci 

tabletek? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 39. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 83 Czy Zamawiający miał na myśli 1 opakowanie x 

30 ml? 

Odpowiedź : Tak , Zamawiający miał na myśli 1 opakowanie x 30 ml 

 

 

Pytanie 40. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 11,87,204,383,493,505,519,554 Czy Zamawiający 

ze względu na wycofanie produktu z oferty producenta oraz brak zamiennika, wyrazi zgodę 

na wykreślenie pozycji? 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 41. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 111 Czy Zamawiający dopuści produkt o nazwie 

handlowej: 

Calsiosol, 95,5 mg/ml; 10 ml,roztw.do wstrz,infuz., 5 amp-2 opakowania? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 42. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 140 Czy Zamawiający dopuści produkt w 

opakowaniu x 40 pojemników z przeliczeniem wymaganej ilości opakowań, tj. 40 opakowań?  

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 43. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 142 Czy Zamawiający miał na myśli 50 opakowań 

x 28 sztuk? 

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający  miał na myśli 50 opakowań x 28 sztuk 

 

 



Pytanie 44. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 143 Czy Zamawiający miał na myśli 1 opakowanie 

x 20 sztuk? 

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający  miał na myśli 1 opakowanie x 20 sztuk 

 

Pytanie 45. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 154 Czy Zamawiający dopuści produkt w 

opakowaniu x 5 sztuk z przeliczeniem wymaganej ilości opakowań, tj. 1 opakowanie? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 

 

Pytanie 46. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 175 Czy Zamawiający miał na myśli 10 opakowań 

x 10 sztuk? 

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający  miał na myśli 10 opakowań x 10 sztuk 

 

Pytanie 47.  Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 176 Czy Zamawiający miał na myśli produkt w 

dawce: Acodin Duo (Acodin 300),(15mg+50mg)/5ml,syr,100 ml,but.szkl? 

Odpowiedź : Nie, Zamawiający wymaga preparatu o składzie i dawce zgodnym z SWZ  

 

Pytanie 48. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 177,178 Czy Zamawiający miał na myśli 1 

opakowanie x 30 sztuk? 

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający  miał na myśli 1 opakowanie x 30 sztuk. 

 

Pytanie 49. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 195 Czy Zamawiający miał na myśli produkt w 

postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu? 

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający  miał na myśli produkt w postaci tabletek o 

zmodyfikowanym uwalnianiu 

 

Pytanie 50. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 215 Czy Zamawiający miał na myśli 10 opakowań 

x 20 sztuk? 

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający  miał na myśli 10 opakowań x 20 sztuk 

 

Pytanie 51. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji od 221 do 224 oraz 236,249,290, 

317,318,319,379,474,475,500,501 Prosimy o doprecyzowanie wielkości opakowań. 

Odpowiedź :  

221 - 224 – 30 szt. 

236  - 30 szt. 

249 - 100szt. 



290 -  30szt 

317 - 319 - 28szt.  

379 - 30szt. 

474 - 28szt 

475 – 28szt. 

500 – 16szt. 

501 -16 szt. 

 

Pytanie 52.  Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 235,393,395-397 Czy Zamawiający miał na myśli 

produkt w postaci tabletek powlekanych o zmodyfikowanym uwalnianiu? 

Odpowiedź: W pozycjach 235 , 395-397 – tak . W pozycji 393 – nie , Zamawiający 

wymaga tabletek powlekanych zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie 53. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 250, 251 Czy Zamawiający dopuści produkt o 

nazwie handlowej: Soft-Zellin-C,płatki,włókn.nasącz.alkoh., 100 szt? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 54. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 286 Czy Zamawiający dopuści produkt o nazwie 

handlowej: 

Ibum, 100 mg/5 ml, zaw.doustna, malin.,130 g-10 opakowań? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 55. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 307,309,555 Czy Zamawiający miał na myśli 

produkt w postaci tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu? 

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający miał na myśli  produkt w postaci tabletek powlekanych 

o przedłużonym uwalnianiu. 

 

Pytanie 56. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 353 Czy Zamawiający miał na myśli 10 opakowań 

x 10 sztuk? 

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający miał na myśli   10 opakowań x 10 sztuk 

 

Pytanie 57. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 355,356 Czy Zamawiający dopuści produkty 

pakowane x  10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 



Pytanie 58. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 362,363 Czy Zamawiający dopuści produkty 

pakowane x  300 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości? 

Odpowiedź : Zamawiający  nie dopuszcza 

 

Pytanie 59. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 375 Czy Zamawiający dopuści produkt w 

opakowaniu x 40 pojemników z przeliczeniem wymaganej ilości opakowań, tj. 13 opakowań? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 60 Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 424 Zamawiający dopuści produkty w postaci 

kapsułek dojelitowych? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 61. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 428, 429 Czy Zamawiający dopuści produkt o 

nazwie handlowej: Granuflex obram, opatr.h/kol? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 62. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 452 Czy Zamawiający dopuści produkty w 

opakowaniu x 50 sztuk-24 opakowania? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 63. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 469 Czy Zamawiający dopuści produkt w 

opakowaniu x 20 pojemników-1 opakowanie? 

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 64. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 570 Zamawiający dopuści produkty w postaci 

kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 65.Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 584 Czy Zamawiający dopuści produkty pakowane 

x  10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości tj.15 opakowań? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 66. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 607 Czy Zamawiający dopuści produkty w 

opakowaniu 5l? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 

 



Pytanie 67.Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej za opakowanie 

wszędzie tam gdzie Zamawiający w kolumnie jednostka miary wskazał sztuki? 

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

 

 


