
        Lubaczów, 21.08.2019 

 

ZP.261.2.2019 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

 

Wyjaśnienia 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych  

i innych  

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 

29.01.2004 Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia: 

 
1. Dotyczy pakiet 3 poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Addiphos  

w opakowaniu fiolka, 20ml x 10 szt.? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza 

2. Dotyczy pakiet 3 poz. 56, 57 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego 
Paracetamol w opakowaniu fiolka x 10 szt.? 

       Odp.: Zamawiający dopuszcza 

3. Dotyczy pakietu 3 poz. 81 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Soluvit 
N w opakowaniu fiolka, 10ml x 10 szt.? 

        Odp.: Zamawiający dopuszcza 

4. Dotyczy pakietu 4 poz. 22 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego 
Imipenem/ Cilastatin w opakowaniu fiolka x 10 szt.? 

       Odp.: Zamawiający dopuszcza 

5. Dotyczy pakietu 6 poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Addamel 
N w opakowaniu ampułka, 10 ml x 20 szt.? 

         Odp.: Zamawiający dopuszcza 

6. Dotyczy pakiety 7 poz. 25 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego 
Propofol  1% w opakowaniu typu ampułka, 20 ml x 5 szt.? 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza 

7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w opakowaniach x 30 kaps. (po 

przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowao i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę)? 

Odp.:  Zamawiający dopuszcza 

8. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie zawiera potencjalnych alergenów 

pokarmowych: glutenu, sacharozy i laktozy? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza 



9. Czy Zamawiający dopuści w części 5 pozycji 131 konfekcjonowanie produktu po 40 tabletek w 

opakowaniu? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości 

 
10. Czy zamawiający dopuści w cz. 5poz. 219, 220Nebbud 0,125mg/1mlx20, Nebbud0,25mg/1mlx20, aby 

był w postaci ampułek, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. 

Odp.: Zgodnie z siwz 

11. Czy zamawiający dopuści w cz. 5 poz. 219, 220 Nebbud 0,125mg/1mlx20, Nebbud0,25mg/1mlx20, co 

pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. 

Odp.: Zgodnie z siwz 

 

 

 

Zamawiający 

 

 

 

 


