
Pytania i odpowiedzi        19.09.2018 
 
Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawy leków i szczepionek dla SPZOZ 
w Żukowie  
 
 
W związku z zadaniem pytań przez Oferentów Zamawiający udziela odpowiedzi: 

 

Zapytanie nr 8 

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą 

nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie 

zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: 

tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki 

o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie)? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zamianę leku pod tą samą nazwą 

międzynarodową na inną postać z zachowaniem tej samej drogi podania zgodnie z 

podanymi w pytaniu przykładami.  

 

Zapytanie nr 9 

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą 

nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie 

zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania 

np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki,  i odwrotnie? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zamianę występujących postaci 

iniekcyjnych w obrębie tej samej drogi podania w odniesieniu do leków o tej samej 

nazwie międzynarodowej.  

 

Zapytanie nr 10 

Dotyczy Zestawienia leków, poz. 14, Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków Carbo VP 

węgiel aktywowany, 200 mg kaps., 20 szt.?  (Brak dostępności na rynku 300 mg) 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zezwala na wycenę leków Carbo VP węgiel aktywowany 200 

mg kaps , 20 szt. 

 

Zapytanie nr 11 

Dotyczy Zestawienia leków, poz. 67, Czy Zamawiający zezwoli na wycenę leku Unguentum 

Neomycini, 5 mg/g, maść, 5 g, tuba? (brak na rynku opakowań 3 g) 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zezwoli na wycenę w tej pozycji leku Unguentum Neomycini 

5 mg/g maść 5 g tuba zamiast tuby 3g.  

 

Zapytanie nr 12 

Dotyczy Zestawienia leków, poz. 112, Czy Zamawiający ma na myśli wycenę Nitrendypina 

EGIS ,10 mg, tabl., 30 szt,bl(2x15) w ilości 2 op.? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli wycenę Nitrendypina EGIS ,10 mg, tabl., 30 

szt,bl(2x15) w ilości 2 op. 

 



Zapytanie nr 13  

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub 

jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by 

go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego 

braku czy nie wyceniać go wcale? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wycenić tę pozycję podając ostatnią cenę 

sprzedaży oraz uwagę o braku produktu na rynku. 

 

Zapytanie 14 

Dotyczy Zestawienia leków poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie i wycenę 

opakowania a 400g? 

Odpowiedź Zamawiający prosi o wycenę i dostawy Argosulfanu 20 mg/g krem w tubkach po 

40 g. 

 

 

Zapytanie 15 

Dotyczy Zestawienia leków, poz. 29, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Predasol,  

25mg,pr.,rozp.d/sp.r.d/wst,inf.,3amp+3amp rozp. (Brak produkcji Fenicort 25 mg inj od 2010 

r.) 

Odpowiedź: Zamawiający skreśla pozycję 29 to jest Fenicort 25 mg inj  

 

 

Uwaga: do niniejszego postępowania nie stosuje się Ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

 

Z poważaniem 

 

Joanna Komorowska 

Dyrektor SPZOZ w Zukowie  

 

 


