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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 zamówieo publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia: 

 
1. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 236 i 237. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu 
równoważnego Benodil, zawiesina do nebul., 20 amp 
Odp.: Zamawiający dopuszcza 
 
2. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 22. (1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki 
Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilnośd  po 
rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie  infuzji dożylnej? (2.) Czy 
Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany 
produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwośd  przygotowania roztworu do infuzji z 
wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy? 
Odp.: Zgodnie z siwz 
3. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 11. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki 
Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilnośd gotowego roztworu do  infuzji 
rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, 
a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-
8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej? 
Odp.: Zgodnie z siwz 
 
4. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 140. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g 
(1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty. 
Odp.: Zgodnie z siwz 
 
5. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 297. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, 
aer.inhal.,120 dawek w ilości 15 opakowao? 
Odp.: Zgodnie z siwz 
 
6.Dotyczy pakietu nr 5 poz. 124. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman 
Big 180j.m./ml. 
Odp.: Zgodnie z siwz 
 
7.Dotyczy pakietu nr 6 poz. 85. Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetas EVER 
Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza 
 



8. Dotyczy pakietu nr 6 poz. 103 Ondansetron. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. 
Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów. 
Odp.: Zgodnie z siwz 
 
9.Dotyczy pakietu nr 6 poz. 88 Streptase,1.500.000jm,. W związku z zakooczeniem produkcji, proszę 
o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu. 
Odp.: Podad ostatnią cenę z podaniem informacji pod pakietem 
 
10.Dotyczy pakietu nr 6 poz. 48. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Jest to preparat 
sprowadzany w ramach jednorazowego pozwolenia MZ i są problemy z jego dostępnością. 
 

Odp.: Zgodnie z siwz 
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