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Dotycry:
postępowania o udzielenie zamówięnia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U z 2015t. poz. 2164z pózn.zm.),
pn. Dostawa leków CPV 336 w 2018r.

Zapytania Wykonawcy:
DoĘczy zał.nt 2 do Ogłoszeniao zamówieniu (lista leków refundowanych):

1) Poz.50 Defur 2mg x 28 tabl - to lek pełnopłatny, czy Zamawiający miał na myśli lek

o dawce 4 mg który jest refundowany?

2) Poz. 171, Ranofren 5 mg x 28 tabl - to lek pełnopłatny, czy Zamawiająry miał na myśli lek

o dawce 10 mg który jest refundowany?

3) Z opisu poz. 229 i 230 wynika, że przedstawiają one ten sam lek tj. Zafuron 12 mg x 60

kaps. - Prosimy o potwierdzenie lub dopreryzowanie i ew. poprawę omyłki.

4) W poz.231, Zamawiający miał na myśli lek Zolaxa 15 mg x 30 tabl czy Zolaxa Rapid 15 mg

x 28 tab|.? Prosimy o doprecyzowanie i ew. poprawę omyłki, gdyż opisywany lek nie

istnieje,

5) W poz.Z32Zamawiający miał na myśli lek Zolaxa 5 mg x 30 tabl czy Zolaxa Rapid 5 mg x

28 tabl? Prosimy o doprecyzowanie i ew. popra\^/ę omylki, gdyż opisywany lek nie

istnieje.

6) W poz.236 Zamawiający miał na myśli lek Zolafren 1,5 mg x 30 tabl czy Zolafren Swift 15

mg x 28 tabl,? Prosimy o doprecyzowanie i ew. poprawę omyłki,gdyż opisywany lek nie

istnieje.

7) IN poz.237 7,amawiający miał na myśli lek Zolafren 20 mg x 30 tabl czy Zolafren Swift 20

mg x 28 tabl.? Prosimy o doprecyzowanie i ew. poprawę omyłki, gdyż opisywany lek nie

istnieje.

8)

Dotyczy za|nt 3 do Ogłoszenia o zamówieniu (lista leków pełnopłabrych):

9) Jeżeli w za|ączŃku nr 3 występują również leki refundowane to Zamawiający umieścił
je tam omyłkowo czy oczekuje ich wyceny z ceną urzędową o odpłatności 100%?.

Leki refundowane znajdują się między innymi w poz.: 4,8,9,11,,73,1,4,1,5,1,8,19,37,38,



40, 45,49, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,73, 83,84,85,86,87,88,89,90,9,J,,92,93,94,104,106,
107,1,08,109,130,133,139,1,40,1,43,1,44,1,45,1,67,1,68,1,69,174,175,1,8,1,,183, ].85, 186,189,
190, 1,91,, 194, 196, 198, 199, 208, 209, 21"2,

l0)Opisywany w poz. 1,1,lek nie występuje w dawce 10 mg x 30 tabl. Który zponiższych
leków na myśli miał Zamawiający?'
- Androcur, 50 mg, tabletki, 20 szt
- Androcur, 50 mg, tabletki, 50 szt

'II)Czy w poz.4Zamawiający miał na myśli 28 tabl. w opakowani?
12) Czy w poz.19 Zamawiający miał na myśli lek Azathioprine?
13) W poz.76 Zamawiający miał na myśli 10 ml czy 100 ml w opakowani?
I4)Czy w poz.106Zamawiający miał na myśli dawkę 100 mg?
IS)Czy w poz.109 Zamawiający miał na myśli lek Letrox?
16) Lek zpozyĄi 118 nie występuje w dawce 7,5 mg- prosimy o poprawę omyłki.
l7)Czy w poz.139 Zamawiający miał na myśli lek Quentapil?
18) Czy w poz.167 Zamawiajacy miał na myśli lek Ricordo?
19)Czy w poz.1,68 oraz170 Zamawiający miał na myśli lek Rivastigmine?
żO)Czy w poz.176Zamawiający miał na myśli lek Sirdalud?
ZI)Czy w poz.186 oraz1,89 Zamawiający miał na myśli lek Topamax?
22) Asortyment z poz.207 nie występuje w op. 50 tabl. - czy Zamawiajacy miał na myśli op.

100 tabl.?
23)Czy w poz.Zl3Zamawiający miał na myśli lek Zirid 50 mg?

D oty czy treści Ogłoszenia:

,,5. W Postępowąniu mogq uczestniczyć oferenci, którzy, posiadajq wiedzę i doświadczenie
oraz dysponujq potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a
także Posiadajq koncesję na prowadzenie apteki w zalcresie sprzedaĄ leków gotowych i
pr zy go t owyw ani a l e ków re c e pturowy ch, "

24)Czy ptzez potencjał techniczny wykonawry, Zamawiający rozvmie posiadanie ptzez
wykonawcę środków transportu spełniających wytyczne Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
której zachowanie jest konieczne przy dostarczeniu leków oraz świadczenie tego typu

usfugi?

Odp owied ź Zamaw iające go
DoĘczy zal.nr 2 do Ogłoszeniao zamówieniu

Ad. 1 - poz. 50 - Zawarte w zaptoszeniu (z dnia 28.1 I.20I7r.) warunki pozostają bez zmian.
Ad.2 - poz. 17I - Zawałte w zaproszeniu (z dnia28.11.2017r.) warunki pozostają bez zmian.

Ad.3 - poz.229 i230 - stanowi jedną pozycjętj Zafironl2mg 60kaps.
Ad. 4 - poz. 23I * Zolaxa 15mg x30tabl
Ad. 5 - poz. 232 - Zolaxa 5mg x30tabl
Ad.6- poz236- Zolafręn Swift 15mgx28tab1.
Ad.7 -poz.237 - Zo\afuen Swift 20mg x28tab1

Dotyczy zał.nt 3 do Ogłoszenia o zamówieniu
Ad. 9 - Zawarte w zaproszeniu (z dnia 28.II .20I7r.) warunki pozostają bez zmian.
Ad.10 -poz.l1 - Androcur 50mg Z}tabl
Ad. 11 -poz,4-tak
Ad. 12 - poz. 19 - tak
Ad. 13 - poz. 76 - I}ml w opakowaniu.
Ad.14 -poz.106 - Lamotrix 100mg 30tab1
Ad. 15 -poz.l09-Letrox 50mg
Ad. 16 - poz. 1 18 - prawidłowy zapis Metizol 5mg



ąsn

Ad.I7 -poz.139 - tak
Ad. 18 -poz.167 -tak
Ad. 19 -poz.168 i l70 -tak
Ad. 20 -poz.176 -tak
Ad.zI - poz. 186 i 189 - tak ł
Ad.22 - poz, 207 - tak
Ad.23 -poz.2I3 -tak

D oĘ czy treści Ogłoszenia:
Ad.24
Zgodnie zzasadami uregulowanymi w Ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne
(tj. Dz.U z 2017 r. poz.22ll.).
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