
 
 
 
 
 
 

 
WSPRiTS/ZP/35/2011                                                                        Warszawa dn. 24.02.2011 r. 

  
 
 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2011/S 17-026618 z dnia 
26.01.2011 r. na dostawy produktów leczniczych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/6/11] 

 
 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela wyjaśnień na poniŜsze pytania: 

 
Dotyczy wzoru umowy: 

 

1) PYTANIE : dot. § 2 ust. 4 – Czy Zamawiający potwierdza, Ŝe w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę – cena netto pozostanie 
niezmieniona? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, iŜ cena netto pozostanie niezmieniona przedstawionym 
przypadku. 
 
2) PYTANIE : dot. § 4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie obowiązku 
potwierdzania faxem zamówień składanych telefonicznie? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
3) PYTANIE : dot. § 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie postanowienia umowy o 
następujący zwrot: „JeŜeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę lub poza 
godzinami pracy apteki szpitalnej, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym 
terminie.”? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza powyŜszy zapis do wzoru umowy. 
 
4) PYTANIE : dot. § 4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie minimalnego 
poziomu realizacji umowy np. na poziomie 80%? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
5) PYTANIE : dot. § 4 ust. 5 – Prosimy Zamawiającego o dopisanie na końcu zdania: „…nie mniej 
jednak niŜ 80% zakontraktowanych ilości”. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
6) PYTANIE : dot. § 4 ust. 16 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „załatwiane” na 
„rozpatrzone”? Ewentualnie prosimy o wyjaśnienie, czy przez „załatwienie reklamacji” w terminie 7 
dni Zamawiający rozumie jej rozpatrzenie przez wykonawcę, czy teŜ dokonanie usunięcia wad. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iŜ przez „załatwienie reklamacji” w terminie 7 dni 
Zamawiający rozumie dokonanie usunięcia wad. 
 
7) PYTANIE : dot. § 4 ust. 15 i 16 – Ewentualne reklamacje jakościowe leków wiąŜą się ze 
szczególnymi procedurami, do których zobowiązany jest producent leków stosownymi przepisami. 
W związku z tym proponujemy zmianę przedmiotowego zapisu na następujący: „W przypadku 
stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o 
tym Dostawce, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 
- braków ilościowych w ciągu 7 dni 
- wad jakościowych w ciągu 14 dni”. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
8) PYTANIE : dot. § 5 ust. 1 a) i b) – W związku z tym, Ŝe zamówienie którego dotyczy 
przedmiotowa umowa będzie realizowane sukcesywnie, w świetle art. 484 § 2 Kodeksu Cywilnego 
proponujemy zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na: „…w wysokości 0,2% 
wartości netto niezrealizowanej części umowy” oraz „2% wartości netto niezrealizowanej części 
umowy”. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
9) PYTANIE : dot. § 6 ust. 3 – Prosimy o dopisanie zdania: „Zgody takiej nie moŜna 
bezpodstawnie odmówić”. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
10) PYTANIE : dot. § 6 ust. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego 
postanowienia? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze – swoboda zawierania umów. 
Cytowane zasady dotyczą umów najmu i jest to wprost stwierdzone w KC. 
 
Dotyczy zadania nr 1: 
 

11) PYTANIE : dot. Poz. nr 7 – Biotrakson 1g. Czy Zamawiający dopuści Tartriakson 1g z powodu 
problemów produkcyjnych z Biotraksonem? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyŜsze. 
 

 

12) PYTANIE : dot. Poz. nr 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lek równowaŜny Amiokardin 
50mg/ml/3ml x 5 amp  372 op.? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
13) PYTANIE : dot. Poz. nr 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lek równowaŜny Dobuject  
250mg/5ml  x 5 amp. koncentrat do przyrządzania wlewów? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
14) PYTANIE : dot. Poz. nr 18 – Fenicort 25mg x 10 amp. Została wstrzymana produkcja leku do 
odwołania. Producent nie określił się kiedy lek ukaŜe się na rynku polskim. Proszę Zamawiającego o 
wykreślenie leku z pakietu lub o moŜliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o jego 
braku. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wpisania ostatniej ceny leku z adnotacją pod pakietem o 
jego braku. 
 
15) PYTANIE : dot. Poz. nr 24 – Ins Mixtard 30  100j/1ml/3ml x 5. Czy Zamawiajmy wyrazi zgodę 
na wycenę inj Gensulin M30 300j/3ml x 5? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
16) PYTANIE : dot. Poz. nr 25 – Isoptin 5 mg/2ml x 5 amp. w ilości 30 op. Prosimy o wykreślenie 
z pakietu z powodu zakończonej produkcji i braku odpowiedników. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wpisania ostatniej ceny leku z adnotacją pod pakietem o 
jego braku. 
 
17) PYTANIE : dot. Poz. nr 52 – Czy w tej pozycji chodzi o lek Thiopental 500 mg? 
ODPOWIEDŹ: W tej pozycji nie chodzi o Thiopental 500 mg. Zgodnie z SIWZ. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Dotyczy zadania nr 1, 4, 5: 
 

18) PYTANIE : Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie poniŜszych pozycji z 
poszczególnych pakietów do odrębnego pakietu. Pakiet 1: poz. 15, 27, 51, 54. Pakiet 4: poz. 6, 7, 8, 
10, 46, 63,68. Pakiet 5 poz. 10. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
Dotyczy zadania nr 3: 
 

19) PYTANIE : dot. Poz. nr 1, 2, 3, 5, 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowaniu w ww. 
pozycjach preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w opakowaniu typu worek z dwoma 
niezaleŜnymi portami? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. Zgodnie z SIWZ. 
 
20) PYTANIE : dot. Poz. nr 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowaniu w ww. pozycji 
preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w butelce PE? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. Zgodnie z SIWZ. 
 
21) PYTANIE : dot. Poz. nr 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 6 i utworzenie 
osobnego pakietu z ww. pozycją? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
Dotyczy zadania nr 4: 
 

22) PYTANIE : dot. Poz. nr 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego  
Folacid 15mg x 30? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
23) PYTANIE : dot. Poz. nr 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Amlonor 5 mg x 30? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
24) PYTANIE : dot. Poz. nr 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Amlodipinum  10 mg x 30? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
25) PYTANIE : dot. Poz. nr 7, 8, 68 – Zwracamy się z prośbą o moŜliwość wyceny w poz. 7 i 8 
Amiodipin Besylate – Amiopin 5 mg x 30 oraz w poz 68 Pantoprazol – IPP 20 mg x 14. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
26) PYTANIE : dot. Poz. nr 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Taromenti 625 mg x 14? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
27) PYTANIE : dot. Poz. nr 16 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Co-Bespres 160/25 x 28  5 op? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
28) PYTANIE : dot. Poz. nr 17 – Cordarone 200 mg x 60 tabl. Opakowanie obecnie dostępne to 30 
tabl. w ilości – 24 opakowania. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyŜsze. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
29) PYTANIE : dot. Poz. nr 18 – Diaprel 80 mg x 60. Zakończona produkcja. Zamiennik 
Glinormax jest równieŜ brak. Proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o moŜliwość 
wpisania ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o jego braku. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wpisania ostatniej ceny leku z adnotacją pod pakietem o 
jego braku. 
 
30) PYTANIE : dot. Poz. nr 19 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Gliclada  o zmodyfikowanym uwalnianiu  30 mg x 90  10 op? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 

 
31) PYTANIE : dot. Poz. nr 19, 70, 71, 82 – Czy wyraŜą Państwo zgodę na wydzielenie ww. 
pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
32) PYTANIE : dot. Poz. nr 21 – Dihydralazinum  25 mg x 30. Zakończona produkcja brak 
zamiennika. Proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o moŜliwość wpisania ostatniej 
ceny z adnotacja pod pakietem o jego braku. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wpisania ostatniej ceny leku z adnotacją pod pakietem o 
jego braku. 
 
33) PYTANIE : dot. Poz. nr 23 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Bespres 160 mg x 28? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
34) PYTANIE : dot. Poz. nr 25 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Doxonex 2mg x 30? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
35) PYTANIE : dot. Poz. nr 26 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Doxonex 4mg x 30? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
36) PYTANIE : dot. Poz. nr 28 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Euthyrox 50 mg x 100? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
37) PYTANIE : dot. Poz. nr 34 – Euclamin 5 mg x 30. Zakończona produkcja brak zamiennika. 
Proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o moŜliwość wpisania ostatniej ceny z 
adnotacja pod pakietem o jego braku. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wpisania ostatniej ceny leku z adnotacją pod pakietem o 
jego braku. 
 
38) PYTANIE : dot. Poz. nr 35 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Ulfamid 20 mg x 20  120 op? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
39) PYTANIE : dot. Poz. nr 37 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Foramed 12 mcg x 60 inhal.? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

40) PYTANIE : dot. Poz. nr 43 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Aclotin 250 mg x 60  2 op? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
41) PYTANIE : dot. Poz. nr 43 – Ifapidin 250 mg. Jaką wielkość opakowania Zamawiający miał na 
myśli x 20 tabl., czy x 60 tabl.? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga opakowania x 20 tabl. 
 
42) PYTANIE : dot. Poz. nr 47 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Loperamid 2mg x 30   27 op? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
43) PYTANIE : dot. Poz. nr 50 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Lisonid 5 mg x 28? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
44) PYTANIE : dot. Poz. nr 51 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Formetic 500 mg x 60  28 op? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
45) PYTANIE : dot. Poz. nr 52 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Formetic 850 x 60? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
46) PYTANIE : dot. Poz. nr 53 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Thyrozol 5 mg x 50? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
47) PYTANIE : dot. Poz. nr 55 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Metoprolol 50 mg x 30 ? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
48) PYTANIE : dot. Poz. nr 57 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Monosan 20 mg x 30? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
49) PYTANIE : dot. Poz. nr 58 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Monosan 40  mg x 30? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
50) PYTANIE : dot. Poz. nr 61 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Amlonor 5 mg x 30? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
51) PYTANIE : dot. Poz. nr 62 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Galsopa 40 mg x 20? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 

 
52) PYTANIE : dot. Poz. nr 64 – Polocard 75 mg x 50 tabl. Obecnie dostępne opakowanie x 60 
kaps. w ilości – 125 opakowań. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraŜa zgodę na powyŜsze. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
53) PYTANIE : dot. Poz. nr 74 – Pyralgin 500 mg x tabl. Obecnie dostępne opakowanie x 6 tabl. w 
ilości – 250 opakowań. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraŜa zgodę na powyŜsze. 
 
54) dot. Poz. nr 81 – Sortis 20 mg x 28 tabl. Obecnie dostępne opakowanie x 30 tabl. w ilości – 28 
opakowań. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraŜa zgodę na powyŜsze. 
 
55) PYTANIE : dot. Poz. nr 81 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Corator 20 mg x 30  28 op? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
56) PYTANIE : dot. Poz. nr 82 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Indapen SR 1,5 mg x 30? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
57) PYTANIE : dot. Poz. nr 84 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Theospirex Retard 300 mg x 50? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
58) PYTANIE : dot. Poz. nr 86 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Polpril 2,5 mg x 28? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
59) PYTANIE : dot. Poz. nr 87 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Polpril  5 mg x 28? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
60) PYTANIE : dot. Poz. nr 88 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Polpril 10 mg x 28? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
61) PYTANIE : dot. Poz. nr 92 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Simvasterol 20 mg x 28? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
Dotyczy zadania nr 5: 
 

62) PYTANIE : dot. Poz. nr 10 – Dermazin 1% 50 g krem. Zakończona produkcja brak zamiennika. 
Proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o moŜliwość wpisania ostatniej ceny z 
adnotacja pod pakietem o jego braku 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia w ww. pozycji na Argosulfan 20 mg/g 40g. 
 
63) PYTANIE : dot. Poz. nr 13 – Formaldehyd 4% 1 kg. Czy Zamawiający miał na myśli stęŜenie 
40%? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający ma na myśli, stęŜenie 4%, gotowy roztwór. 
 
64) PYTANIE : dot. Poz. nr 14 – Czy Zamawiający wyraz zgodę na wycenę Glucosum 80 g 
proszek  75 op? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
65) PYTANIE : dot. Poz. nr 31 – Poseptol maść 20 g. Zakończona produkcja brak zamiennika. 
Proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o moŜliwość wpisania ostatniej ceny z 
adnotacja pod pakietem o jego braku. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wpisania ostatniej ceny leku z adnotacją pod pakietem o 
jego braku. 
 
Dotyczy zadania nr 8: 
 

66) PYTANIE : dot. Poz. nr 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Midazolam Accord  5mg/1ml x 10 amp? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
67) PYTANIE : dot. Poz. nr 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równowaŜnego 
Diazepam Destin 5mg/2,5ml x 5 amp? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
68) PYTANIE : dot. Poz. nr 4 – Clonazepam inj. 1 mg/1 ml x 10 amp. Przerwa w produkcji. 
Nieznana data wznowienia. Prosimy o wykreślenie. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wpisania ostatniej ceny leku z adnotacją pod pakietem o 
jego braku. 
 

Dotyczy zapisów SIWZ: 
 

69) PYTANIE : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie innych wielkości opakowań 
preparatów niŜ wymagane w SIWZ (n.p. ze względów ekonomicznych lub gdy na rynku jest 
dostępne tylko opakowanie handlowe o wielkości innej, niŜ wymagane w SIWZ), z odpowiednim 
przeliczeniem ogólnej ilości i zaokrągleniem ewentualnych ułamkowych ilości do pełnego 
opakowania w górę? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
70) PYTANIE : Czy Zamawiający dopuści inne wielkości opakowań, inne nazwy handlowe, niŜ 
podane w opisie przedmiotu zamówienia z zachowaniem zamawianej ilości tabletek, ampułek? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
71) PYTANIE : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci form doustnych proponowanych 
preparatów, ( tabletek, tabletek powlekanych, tabletek dojelitowych, kapsułek dojelitowych, tabletek 
draŜowanych, kapsułek), celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej lub jeśli na rynku 
występują tylko  preparaty w innej postaci niŜ wymagane przez Zamawiającego? Prosimy równieŜ o 
zgodę na moŜliwość zmiany postaci z tabletek, tabletek powlekanych, draŜetek lub kapsułek o 
powolnym uwalnianiu na preparaty o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
72) PYTANIE : Czy jeśli po przeliczeniu ilości tabletek, ampułek wychodzi liczba ułamkowa, to 
zamawiający Ŝyczy sobie zaokrąglenia w dół czy w górę do pełnego opakowania. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaokrąglania w górę do pełnego opakowania. 
 
 

    Dyrektor 
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