
Gryfino, dnia 03 stycznia 2017 r 

 

Pytanie nr 21 

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym, w 
pakiecie (zadaniu) Pakiet 24, w pozycji 17 dotyczącej „Sudocrem krem 250g” dopuszcza 
możliwość zaoferowania kremu pielęgnacyjno-regenerującego o nazwie handlowej Zudolan 
150g – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania, producenta Novascon 
Pharmaceuticals? W załączniku opis produktu 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. 
 

Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 

Pytanie nr 22 

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym, w 

pakiecie (zadaniu) Pakiet 34, w pozycji 63 dotyczącej „Dicoflor krople dla niemowląt 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. 
 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 23 

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym, w 

pakiecie (zadaniu) Pakiet 34, w pozycji 70 dotyczącej „Enterol 250mg *20 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. 
 

Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 



Pytanie nr 24 

Bardzo proszę o sprecyzowanie dawki w pakiecie 34 pozycja 89 – dawka 0,25 g nie występuje 

na rynku. 

Odp.: Zamawiający wymaga preparatu o składzie: Ibuprofenum 200 mg + Pseudoephedrini 

hydrochloridum 30 mg. 

Pytanie nr 25 

Czy Zamawiający w pakiecie 34 pozycja 103 wymaga Levodopum, Benserazidum 125 mg x 100 

tabletek rozpuszczalnych czy Levodopum, Benserazidum 125 mg x 100 kapsułek? 

Odp.: Zamawiający wymaga kapsułek. 

Pytanie nr 26 

Czy Zamawiający w pakiecie 34 pozycja 163 wymaga tabletek o przedłużonym uwalnianiu czy 

kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu? 

Odp.: Zamawiający wymaga tabletek o przedłużonym uwalnianiu. 

Pytanie nr 27 

Czy Zamawiający w pakiecie 38 pozycja 7 dopuści lek – sprzedaż na podstawie czasowego 

dopuszczenia do obrotu? Tylko taki produkt jest obecnie dostępny na rynku. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 28 

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 13 pozycja 1 i 2 aby ceftazydym zachowywał po 
rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?  
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 29 
 
Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie 25 pozycja 50  Bupivacainum spinal była roztworem 
hiperbarycznym? 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 30 
 
Czy zamawiający wymaga aby midazolam w pakiecie 32 pozycja 20 posiadał w swoim składzie 
edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych 
wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i 
jakość midazolamu? 



 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 31 

Czy zamawiający w pakiecie 18 pozycje 1 i 2 ma na myśli ciprofloksacynę w postaci 
monowodzianu co zapewni lepszą tolerancję terapii zakażeń (mniej reakcji uczuleniowych, 
wysypek i odczynów skórnych)? 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 32 
 
Dotyczy pakietu 20 poz. 16. Zwracam się z uprzejma prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy 
Zamawiający wymaga aby preparat Ketoprofen 100mg/2ml * 10amp posiadał wskazanie do 
stosowania dożylnego? 
 
Odp.: Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie nr 33 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 w pozycji nr 1 i 2 leków 

ramiprilum w opakowaniu zawierającym 28 tabl, przeliczając odpowiednio ogólną ilość 

opakowań z zaokrągleniem w górę? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 34 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 30 w pozycji 6-11 leków w 

postaci ampułkostrzykawek gdyż tylko taka forma dostępna jest na rynku polskim? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

 

 

 


