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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego  na :” Dostawę leków ” 

 

 Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce informuje, że w dniu 

29.05.2019r  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.  

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U z 2018 poz. 1986 ze zm.)  

 

Treść zapytania:  

1. 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 zamawiającego: tak, wyrażam zgodę 

2. 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, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie? 

                       Odpowiedź zamawiającego: tak, wyrażam zgodę 

3. Dotyczy zadania 1, pozycja 4, 87. Czy zamawiający dopuści wycenę 

preparatu w postaci tabletki dojelitowej. 

Odpowiedź zamawiającego: tak , wyrażam zgodę 

4. Do Dotyczy zadania 1, pozycja 16. Czy zamawiający dopuści wycenę 

preparatu w postaci tabletki do rozgryzania, żucia. 

Odpowiedz zamawiającego: tak, wyrażam zgodę 

5.  Dotyczy zadania 1, pozycja 17. Proszę o sprecyzowanie ilości preparatu, 

jednostki miary. Amiokordin pakowany jest po 5 ampułek. Czy 

zamawiający miał na myśli 3 opakowania po 5 amp? Nie ma możliwości 

dostarczenia tylko 3 amp. 

Odpowiedz Zamawiającego: tak, 3 opakowania po 5 ampułek 

6. Dotyczy pozycji 52. Czy zamawiający miał na myśli dawkę 0,0125g 

preparatu Carvediol?  

Odpowiedz zamawiającego: tak, dawka 0,0125 g 



7. Dotyczy pozycji 55. Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu  

Carbo Medicinalis Microfarm, 200 mg, kaps.twarde, 20 szt? Preparat 

Carbo Activ Aflofarm nie jest już produkowany. 

Odpowiedź zamawiającego: tak, zamawiający wyraża zgodę na wycenę 

preparatu Carbo Medicinalis Microfarm, 200 mg, kaps.twarde, 20 szt 

8. Dotyczy pozycji 57. Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w 

postaci tabletki do ssania? 

Odpowiedź zamawiającego: tak, wyrażam zgodę 

9. Dotyczy pozycji 70, 71. Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w 

ampułko-strzykawce? 

Odpowiedź zamawiającego: tak, w ampułko-strzykawkach 

10. Dotyczy pozycji 80, 81 Czy zamawiający miał na myśli i dopuści preparat 

w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu? 

Odpowiedź zamawiającego: tak, tabletki o przedłużonym działaniu 

11. Dotyczy pozycji 92. Czy zamawiający miał na myśli dawkę preparatu 

0,0375g+0,325g? 

Odpowiedz zamawiającego: tak, dawka preparatu 0,0375g+0,325g 

12. Dotyczy pozycji 103. Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w 

postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu? 

Odpowiedź zamawiającego : tak, zamawiający dopuszcza  

13. Dotyczy pozycji 157.      Czy zamawiający dopuści wycenę  

Kompr.jał.Sterilux,17n,10x10,12w,Hart, 3 szt? 

Odpowiedź zamawiającego: tak zamawiający dopuszcza 

14. Dotyczy pozycji 158.  Czy zamawiający dopuści wycenę  

Kompr.n/j.Sterilux ES,17n,10x10cm,12w, 100 szt? 

Odpowiedź zamawiającego: tak, zamawiający dopuszcza 

15. Dotyczy pozycji 159. Czy zamawiający dopuści wycenę  

Kompr.n/j.Sterilux ES,13n,5x5 cm,8w, 100 szt? 

Odpowiedź zamawiającego: tak, zamawiający dopuszcza wycenę  

16. Dotyczy pozycji 166. Czy zamawiający miał na myśli dawkę 50mcg 

Letrox. Dawka 50 mg jest niedostępna. 

Odpowiedź zamawiającego: tak, proszę o wycenę  50mcg Letrox 

17. Czy zamawiający dopuści wycenę preparatów dopuszczonych na 

podstawie jednorazowego pozwolenia Ministra Zdrowia w  zadaniu 1 

pozycje: 192 i jednocześnie wyrazi zgodę na wycenę tego preparatu w 

opakowaniu dostępnym na rynku po 10szt amp, czyli 8 opakowań? 

Odpowiedź zamawiającego: tak, 8 opakowań 

18. Czy zamawiający dopuści wycenę preparatów dopuszczonych na 

podstawie jednorazowego pozwolenia Ministra Zdrowia w  zadaniu 1 

pozycje: 264? 



Odpowiedź zamawiającego: tak, zamawiający dopuszcza 

19. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 311. Czy Zamawiający dopuści wycenę 

preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek w ilości 

13.opakowań? 

Odpowiedź zamawiającego: nie wyrażamy zgody , do wyceny prosimy 

przyjąć inny zamiennik –preparat równoważny do inhalacji w kapsułkach 

20. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 315. Czy Zamawiający dopuści wycenę 

preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek w ilości 13 

opakowań? 

Odpowiedz zamawiającego: nie wyrażamy zgody, do wyceny proszę 

przyjąć inny zamiennik preparat równoważny do inhalacji w kapsułkach 

21. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

przeliczenie i wycenę opakowania a 400g? 

Odpowiedź zamawiającego: nie, wyrażam zgody - do wyceny przyjąć 

preparat 40 g 

22. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 223. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę 

preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających mini tabletki 

odporne na działanie soku żołądkowego? 

Odpowiedź zamawiającego : tak, wyrażam zgodę 

23. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 154. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę 

preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających mini tabletki 

odporne na działanie soku żołądkowego? 

Odpowiedź zamawiającego: tak, wyrażam  zgodę 

24. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 272. Czy Zamawiający dopuści wycenę 

preparatu równoważnego ZinoDr? 

Odpowiedź zamawiającego: tak, wyrażam zgodę 

25. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 257. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

wycenę preparatu zarejestrowanego jako suplement diety? 

Odpowiedź zamawiającego : tak, wyrażam  zgodę 

26. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 107. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

wycenę preparatu zarejestrowanego jako suplement diety? 

Odpowiedź zamawiającego: tak, wyrażam zgodę 

 

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu 

 Bogdan Nawrocki 


