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O  D  P  O  W  I  E  D  Z  I  

na zapytania 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów w 

postępowaniu prowadzonym w trybie „zapytanie ofertowe” na „Dostawę materiałów i produktów 

leczniczych, sprzętu jednorazowego użytku i wyrobów medycznych” zgodnie z wewnętrznym 

regulaminem do postępowań poniżej 130 000,00 zł i przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019). 

 

Treść wspomnianych próśb jest następująca: 

1. Proszę o podanie wielkości opakowania leku Apap w pozy. nr 13 

Odp. Zamawiający wymaga opakowanie - 12 tabletek. 

 

2. Proszę o podanie wielkości fiolki w poz. 18 dexaven, czy 2ml czy 4 ml? 

Odp. Zamawiający informuje, że pozycja 18 lek dexaven została rozdzielona na 2 odrębne pozycje 

18 i 18A, zgodnie z poniższym: 

dexaven 4 mg roztwór 1 ml  - 12 op. oraz dexaven 8 mg roztwór 2 ml – 12 op. 

Jednocześnie Zamawiający załącza zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy w 

zakresie zadania nr 1 – Leki. 

 

3. Proszę o podanie wielkości opakowania leku w poz. nr 25 i 26, czy po 10 amp, czy po 50 

amp.? 

Odp. Zamawiający we wskazanych pozycjach wymaga lek w opakowaniu po 10 ampułek. 

 

4. Proszę o podanie wielkości opakowania leku w poz. nr 27 czy po 30 tabl. czy po 60. Proszę o 

prawidłowe rozpisanie dawki leku. Czy 10mg czy 25mg. Leki w różnych dawkach posiadają 

różne ceny sprzedaży. Proszę o rozbicie pozycji dawek i ilości na dwie pozycje. 

Odp. Zamawiający wymaga lek w opakowaniu po 30 tabletek, dawka leku - 10 mg. 

 

5. Proszę o podanie wielkości opakowania leku w poz. nr 34 czy po 100ml czy po 250 ml? 

Odp. Zamawiający wymaga opakowanie – 250 ml. 

 

6. Proszę o doprecyzowanie opisu leku w pozycji nr 63 theohylinum 

Odp. Zamawiający wymaga lek theophylinum 250 ml  

 

7. Proszę o podanie pojemności i dawki leku w poz. 67 Voluven. Nadmieniam, że lek pakowany 

jest w opakowaniach x 10 szt. i tak tylko może być dystrybuowany przez hurtownie 

farmaceutyczne. 

Odp. Zamawiający wymaga lek Voluven 250 ml (60mg+9mg). 

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego www.zoz.celestynow.pl w dniu 18.05.2022r.  



         ZATWIERDZAM 

 

    Lech Krasieńko 


