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Garwolin dnia, 27.05.2013 
 
 
 
 
Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: PN/1/2013 
 
 
 
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo,  
 
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisu 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w 
trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawę leków dla Krajowego Ośrodka 
Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie” na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.).  
 
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 
1. Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w poz. nr 81. Czy 
Zamawiający miał na myśli Bromhexine w dawce 2mg/5ml czy 4mg/5mlx 120ml? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga Bromhexine 4mg/5ml x 120ml. 
 
2. Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w poz. nr 88. Czy 
Zamawiający miał na myśli Lidocaine h/chlor. 1% 10 amp. a’2ml.? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga Lidocaine h/chlor. 1% 10 amp. a’2ml. 
 
3. Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w poz. nr 105. Czy 
Zamawiający miał na myśli Maść z witaminą A x 25g? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga Maść z witaminą A x 25g 
 
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów równoważnych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów równoważnych. 
 
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci? Form doustnych tj. wycenę 
zamiast tabletek: tabletek powlekanych, drażetek, kapsułek, tabletek o powolnym 
uwalnianiu, tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie. Wycenę ampułek 
zamiast fiolek lub ampułko-strzykawek i odwrotnie. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych tj. wycenę zamiast 
tabletek: tabletek powlekanych, drażetek, kapsułek, tabletek o powolnym 
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uwalnianiu, tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie. Wycenę ampułek 
zamiast fiolek lub ampułko-strzykawek i odwrotnie. 
 
 
6. Prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań 
handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną 
ilość sztuk (tabletek, amp., kg, itd.), niż umieszczone w SIWZ. Czy należy podać 
pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę? 
 
Odpowiedź: 
W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk np. 
tabletek, ampułek- niż umieszczone w SIWZ, Zamawiający wyraża zgodę na podanie 
pełnych ilości opakowań zaokrąglonych w górę. 
 
 
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 
Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano 
SIWZ, a także zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 
www.kopsn.pl  
 

 

 

Otrzymują: 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 


