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PYTANIA       I      ODPOWIEDZI    NR 2       DO     SIWZ 
 

 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w związku  
z otrzymanymi zapytaniami do SIWZ działając (na podstawie art. 38 ust 1 pkt 1) ustawy  
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), niniejszym 
wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nr P/2/2017 pn.: Zakup i dostawa leków. 
 
 
Pytanie nr 1 
Czy zamawiający w zadaniu 1 poz. 194 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego 
Simeticonum (ESPUMISAN) 0,04 g opakowanie 100 kaps., posiadającego takie same właściwości 
i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 g, w ilości 45 opak.? 
Ad.1. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Zapytania do pakietu nr 1 
Pytanie nr 2 
Poz. Nr 20–ACIDUM ASCORBID 0,2*60 – prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
zaoferowanie leku konfekcjonowanego * 50 tabl. draż. W ilości 9,6 op. 
Ad.2. 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem , że będzie to produkt leczniczy i będzie 
spełniał pozostałe parametry SIWZ. 

Pytanie nr 3 
Poz. Nr 21,139,281,431,460,512,389– tymczasowe wstrzymanie, problemy produkcyjne -prosimy 

o wykreślenie pozycji z pakietu lub możliwość zamieszczenia informacji pod pakietem. 

Ad.3. 
Zamawiający nie wykreśli powyższych pozycji z pakietu, natomiast jeżeli jest tymczasowy 
brak produkcji danego leku należy taki lek wycenić podając ostatnią cenę sprzedaży  
z uwagą: „tymczasowy brak leku”. 

Pytanie nr 4 
Poz. Nr 441– mecortolon N krem-koniec produkcji -prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu lub 
możliwość zamieszczenia informacji pod pakietem. 
Ad.4. 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 1 Poz. Nr 441. 

Pytanie nr 5 
Poz.nr 540 -vecuronium bromide 4 mg * 10 amp- skrócenie ważności pozwolenia, pozwolenie traci 
ważność z dniem 28.02.2017-prosimy o wykreślenie z pakietu. 
Ad.5. 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 1 Poz.nr 540 vecuronium bromide 4 

mg * 10 amp 
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Pytanie nr 6 
Poz.nr 290 -INSULINA KRÓTKODZ. 400 J 10 ML- koniec produkcji-prosimy o wykreślenie z pakietu. 
Ad.6. 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 1 Poz.nr 290 –Insulina krótkodziałająca 400 j.  
10 ml. 

Pytanie nr 7 
Poz. Nr 74–BECLOMETHASON DIPROP 400 DAWEK – prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
zaoferowanie leku konfekcjonowanego * 200dawek W ilości 4 op. 
Ad.7. 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 8 
Poz. Nr 94–bisoprolol 2,5 *28 tabl – prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie leku 
konfekcjonowanego * 30 tabl. W ilości 46,67 op. 
Ad.8. 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 9 
Poz. Nr 140–CITALOPRAM 20 MG *30t abl – prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie leku 
konfekcjonowanego * 28 tabl. W ilości 123,21 op. 
Ad.9. 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 10 
Poz. Nr 205–DROTAVERIN 40 MG *20t abl – prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie leku 
konfekcjonowanego * 40 tabl. W ilości 17,5 op. 
Ad.10. 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 11 
Poz. Nr 238–FLUOXETINE 10 MG *30t abl – prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie leku 
konfekcjonowanego * 28 tabl. W ilości 55,71 op. 
Ad.11. 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 12 
Poz. Nr 253–GABKA ŻELOWA HEMOSTAT 50*70*1 mm – prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
zaoferowanie leku konfekcjonowanego * 20 szt. W ilości 1 op. 
Ad.12. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 13 
Poz. Nr 360–METRONIDAZOL KREM 15 G –KONIEC PRODUKCJI- prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody 
na zaoferowanie METRONIDAZOL ŻEL 15 G 
Ad.13. 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 14 
Poz. Nr 370,371–MIRTAZAPINUM 30 i 45 mg tabl –prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie 
leku w postaci tabl. rozp. w jamie ustnej. 
Ad.14. 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 15 
Poz. Nr402–OLANZAPIN TABL ULEG ROZP 20 MG *30t tabl – prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
zaoferowanie leku konfekcjonowanego * 28 tabl. W ilości 5,36 op. 
Ad.15. 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 16 
Poz. Nr 418–PARACETAMOL 0,5 *60t tabl – prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie leku 
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konfekcjonowanego * 1000 tabl.BLISTRY W ilości 4,2 op. 
Ad.16. 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 17 
Poz. Nr 424–PENTOXYFILINE 400 MG *20t tabl – prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie 
leku konfekcjonowanego * 60tabl. W ilości 6,67 op. 
Ad.17. 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 18 
Poz. Nr 444–PREGABALIN 75 MG *28t tabl – prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie leku 
konfekcjonowanego * 56 tabl. W ilości 17,5 op. 
Ad.18. 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 19 
Poz. Nr 474–risperidon 2 mg *20t tabl – prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie leku 
konfekcjonowanego * 60 tabl. W ilości 6,67 op. 
Ad.19. 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 20 
Poz. Nr 220–ETOMIDATE – prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie leku  typu Etomidate-
Lipuro,20 mg/10 ml, emuls.do wstrz.,10 amp konfekcjonowanego * 10 amp. W ilości 7,5 op. 
Ad.20. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

Pytanie nr 21 
Poz. Nr 496–ARGOSULFAN 40 G – czy Zamawiający o wyrazi zgodę na zaoferowanie leku  typu Argosulfan 400 
g w ilości4,5 op? 
Ad.21. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

Pytanie nr 22 
Poz. Nr 194– Esputicon, 50 mg, kaps.miękkie,100 szt, blistry – czy Zamawiający o wyrazi zgodę na zaoferowanie 
leku  typu Espumisan * 100 kaps 
Ad.22. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

Zapytania do pakietu nr 4 
Pytanie nr 23 
Poz. Nr 5,6-Amikacin 250 mg,500 mg – czy Zamawiający ma na myśli  ampułki o pojemności 2 ml czy butelki 100 
ml ? 
Ad.23. 
Zamawiający ma na myśli ampułki. 

Pytanie nr 24 
Poz. Nr 20-Ceftriaxon 0,25 fiol -brak produkcji – prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu. 
Ad.24. 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 4 Poz. Nr 20-Ceftriaxon 0,25 fiol. 

Zapytania do pakietu nr 12 
Pytanie nr 25 
Poz. Nr 6–olanzapin 5 mg *30t tabl – prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie leku 
konfekcjonowanego * 112 tabl. W ilości 32,14 op. 
 
Ad.25. 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 26 
Poz. Nr 8–mianserin 10 mg *30t tabl – prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie leku 



4 

 

konfekcjonowanego * 90tabl. W ilości 23,33 op. 
Ad.26. 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 27 
Poz. Nr 9–mianserin 30 mg *20t tabl – prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie leku 
konfekcjonowanego * 30. W ilości 56,67 op. 
Ad.27. 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 28 
Poz. Nr 10,11–donepezil 5 i 10 mg – prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie leku w postaci 
tabl. ulegającej rozp w jamie ustnej. 
Ad.28. 
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza  pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ. 

 
 
 
Z uwagi na konieczność dokonania  zmiany w zapisach Załącznika nr 1A do SIWZ , Zamawiający zamieści  
go na swojej  stronie internetowej: www.wszn.opole.pl w BIP w zakładce Zamówienia Publiczne 2017  
dla przedmiotowego postępowania w dniu dzisiejszym. Zmiany została zaznaczone w kolorze żółtym.  
 
 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 
 
 

       Dyrektor Zespołu 

          /mgr Krzysztof Nazimek 
 
Rozdzielnik: 

1. Bip; 

2. a/a. 

http://www.wszn.opole.pl/

