
Wodzisław Śląski, dnia 06.12.2012 r. 
DZP/4982/2012 

Wykonawcy biorący udział 
                                                                                                                     w postępowaniu 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego   21/2012/DZP/PN na dostawę produktów leczniczych, 

diagnostycznych i wyrobów medycznych. 

 

 
Pyt.1 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach jednostkowych (innych niż 
w formularzu cenowym :tabletek, ampułek, kilogramów itp.) pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie 
tożsama z podaną przez Zamawiającego w formularzu? 
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: 
 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pyt. 2 
Proszę Zamawiającego o sprecyzowanie: czy jeśli w opisie jest brak szczegółowych zapisów,  to pod 
pojęciem np: tabletka , kapsułka,  Zamawiający dopuszcza wszystkie rodzaje tabletek/kapsułek? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pyt. 3 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. 
 ampułek zamiast fiolek i odwrotnie? 
Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pyt. 4 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych ? 
tj. wycenę: 
zamiast tabletek – tabletki powlekane? 
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. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
 
 



Pyt. 5 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. 
Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek) -  o powolnym uwalnianiu –(tabletki,  tabletki 
powl. Lub kapsułki) -  o zmodyfikowanym uwalnianiu? \ Celem zaoferowania korzystniejszej oferty 
cenowej. 
 
Odpowiedź: 
 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 6 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na  umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla pozycji w których występuje 
przerwa lub koniec w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży ? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pyt. 7 
Pakiet 9 poz. 32 - Remestyp  100 mcg/ml x 5amp.2ml – zakończona produkcja czy dopuszczają 
Państwo wycenę Glypressin 1mg/8,5ml  x 5amp. ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 8 
Pakiet 9 poz. 50 – Bisacodylum czopki 5 mg lek ten jest dostępny na rynku wyłącznie jako 
Bisacodyl GSK 10mg x 5czopków czy Zamawiający dopuszcza wycenę dawki 10mg ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 9 
Pakiet 9 poz. 199 - Antyseptyczny krem na rany 250 g czy Zamawiający dopuszcza wycenę 
Sudocrem krem  250g ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
Pyt.10 
Pakiet 9 poz. 203 - Płyn zwalczający wszy zawierający dimethicone 100 ml -  czy Zamawiający 
dopuszcza wycenę Hedrin roztwór p/wszawicy 100ml ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
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