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Garwolin dnia, 06.06.2017 
 
 
 
 
Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: KOPSN/PN1/2017 
 
 
 

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 przetargu nieograniczonego na „Dostawę leków dla Krajowego Ośrodka 
Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie”  
 
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 
 

1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań 
handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających 
inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w 
SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków 
spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem 
ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy 
ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga podania pełnych ilości opakowania, zaokrąglone w górę. 
 

2. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i 
dawki lecz różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki 
lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej 
samej drogi podania? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego, różniącego się postacią. 
 

3. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku 
zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i zamieszczenie informacji. 
 

4. Czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym KOPSN PN/1/2017, w 
pakiecie (zadaniu) Pakiet zbiorczy-Dostawa leków, w pozycji 165 dotyczącej 
„Lacidofil prep. złożony” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o 
nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 (20 
blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) 
producenta Novascon Pharmaceuticals?  
 

Odpowiedź: 
Zgodnie ze SIWZ. 
 



 2 

5. Czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym KOPSN PN/1/2017, w 
pakiecie (zadaniu) Pakiet zbiorczy-Dostawa leków, w pozycji 189 dotyczącej 
„Sudocrem” dopuszcza możliwość zaoferowania kremu ochronno-
regenerującego o nazwie handlowej Zudolan 150g – z przeliczeniem na takiej 
wielkości opakowania, producenta Novascon Pharmaceuticals? 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza możliwość /  nie wymaga zaoferowania kremu ochronno-
regenerującego o nazwie handlowej Zudolan 150g 
  
 
 
 
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  
 


