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WYJAŚNIENIA / ZMIANA TREŚCI SIWZ  
przedmiot postępowania:  dostawa produktów leczniczych i artykułów aptecznych 
tryb postępowania:  przetarg nieograniczony 

 

Zamawiający udziela wyjaśnień na otrzymane w toku postępowania zapytania: 
 

Pyt. 1 
Czy w  pakiecie nr 1 poz. 733 (Nebbud zaw. do do nebul. 0,25mg/ml,  20 amp a 2ml) Zamawiający wymaga 
produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od 
rozpoczęcia leczenia?  

Zamawiający nie przewiduje takiego wymogu. 
 

Pyt. 2 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 733 (Nebbud zaw. do do nebul. 0,25mg/ml,  20 amp a 2ml) wyraża 
zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą 
Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ? 

Zamawiający nie przewiduje takiego wymogu. 
 
Pyt. 3 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 733 (Nebbud zaw. do do nebul. 0,25mg/ml,  20 amp a 2ml) 
dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?  

Zamawiający dopuszcza taki produkt, ale go nie wymaga. 
 
Pyt. 4 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 733 (Nebbud zaw. do do nebul. 0,25mg/ml,  20 amp a 2ml) Zamawiający wymaga 
leku, w postaci budezonidu zmikronizowanego? 

Zamawiający nie przewiduje takiego wymogu. 
 
Pyt. 5 
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym DIG.290.2.2017, 
w pakiecie (zadaniu) Pakiet nr 1, w pozycji 392 dotyczącej „Enterol 250 kaps. 0.25 g 10 kaps.” dopuszcza 
możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 kapsułek producenta 
Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy. 
Pozwoli to naszej firmie złożyć - poprzez współpracujące z nami hurtownie - konkurencyjną ofertę, 
a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby 
Wykonawców. 

Zamawiający dopuści zaoferowany produkt, jeżeli będzie on spełniał wymagania określone 
w punkcie I.3.3 SIWZ, ocena po złożeniu ofert. 

 
Pyt. 6 
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym DIG.290.2.2017,  
w pakiecie (zadaniu) Pakiet 1, w pozycji 345 dotyczącej „Dicoflor w kroplach d/niemowląt i dzieci 5 ml” 
dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin krople 5 ml producenta 
Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy. 
Pozwoli to naszej firmie złożyć - poprzez współpracujące z nami hurtownie - konkurencyjną ofertę,  
a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby 
Wykonawców. 

Zamawiający dopuści zaoferowany produkt, jeżeli będzie on spełniał wymagania określone 
w punkcie I.3.3 SIWZ, ocena po złożeniu ofert. 
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Pyt. 7 
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym DIG.290.2.2017,   
w pakiecie (zadaniu) Pakiet 1, w pozycjach 344, 602, 716 oraz 1182 dotyczących „Dicoflor 60 kaps. 20 kaps. 
/Lacidofil kaps. 20 szt./Multilac kaps. 10 kaps./Trilac Plus kaps. twarde 10 kaps.” dopuszcza możliwość 
zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x  
15 kapsułek – z przeliczeniem na taką wielkość opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals? 
W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy. 
Pozwoli to naszej firmie złożyć -poprzez współpracujące z nami hurtownie- konkurencyjną ofertę,  
a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby 
Wykonawców. 

Zamawiający dopuści zaoferowany produkt, jeżeli będzie on spełniał wymagania określone 
w punkcie I.3.3 SIWZ, ocena po złożeniu ofert. 
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