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Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. 

Wyzwolenia 11 

48-317 Korfantów 

 

 

Pismo: PZP-225/20/2018/3  Korfantów dnia: 2018-12-06 

 

2. O D P O W I E D Z I 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  

2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Sukcesywne dostawy leków  i 

płynów infuzyjnych, treść wspomnianej prośby jest następująca : 

 

Pak. 2 poz. 65 – brak produkcji, czy Zamawiający dopuści wycenę Calciosel 10% 

rozt.d/wst.*5amp.po10ml MZ w il. 2op.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pak. 2 poz. 76 – brak produkcji, brak zamiennika na terenie RP, prosimy o wykreślenie 

pozycji. 

Odpowiedź: należy w kolumnach cena, wartość netto, wartość brutto wpisać 0, a w kolumnie 

nazwa handlowa wpisać brak produkcji/ zamiennika. 

 

Pak. 2 poz. 86 – prosimy o doprecyzowanie dawki.  

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje: Chlorhexidini dihydrochloridum + Acidum ascorbicum 

5 mg + 50 mg. 

 

Pak. 2 poz. 94 – prosimy o doprecyzowanie dawki i objętości, czy Zamawiaczy dopuści 

wycenę Cipronex inj. 2mg/ml 100ml – 2 op. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pak. 2 poz. 95 – prosimy o doprecyzowanie dawki i objętości, czy Zamawiaczy dopuści 

wycenę Cipronex inj. 2mg/ml 200ml – 2 op. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pak. 2 poz. 136 – czy Zamawiający dopuści wycenę DIH 500mg * 60tabl.powl.(4bl.) w il. 

20op 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pak. 2 poz. 153 – czy Zamawiający dopuści wycenę Aescin żel 40g w il. 8op. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pak. 2 poz. 163 - brak produkcji, brak zamiennika na terenie RP, prosimy o wykreślenie 

pozycji. 
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Odpowiedź: należy w kolumnach cena, wartość netto, wartość brutto wpisać 0, a w kolumnie 

nazwa handlowa wpisać brak produkcji/ zamiennika. 

 

Pak. 2 poz. 164- czy Zmawiający dopuści wycenę Berodual płyn d/inh.z nebulizat.20ml w il. 

15 op 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pak. 2 poz. 219 – prosimy o doprecyzowanie rodzaju insulin czy wymagają Gensulin N 

zaw.100j.m./ml 1fiolka 10ml ? 

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje: Gensulin R 1000j.m/10ml x 1 fiol. a 10 ml. 

 

Pak. 2 poz. 232 – czy Zamawiający wymaga wyceny Lakcid proszek * 10amp. w il. 2op. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 

 

Pak. 2 poz. 296 – czy Zamawiający wymaga wyceny Kreon Travix * 50kaps.dojetit. w il. 

10op 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny Kreon Travix 10000 j. x 50 kaps. dojelitowych 

lub zamiennik o identycznym składzie i ilości kaps. 

 

Pak. 2 poz. 314 – brak produkcji, czy Zmawiający dopuści 28ml w il. 10 op. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pak. 2 poz. 387 – czy Zamawiający dopuści wycenę Venescin * 30tabl.draż.   

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyceny Venescin, ponieważ odpowiednik leku jest 

już ujęty w pozycji 153, zamawiający precyzuje: kwas askorbinowy + hesperydyna + wyciąg 

z ruszczyka kolczastego 100mg + 150 mg + 150 mg 

 

Pak. 2 poz. 389- czy Zamawiający dopuści wycenę EnteroDr. * 20kaps. w il. 60op. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pak. 2 poz. 444 - brak produkcji, brak zamiennika na terenie RP, prosimy o wykreślenie 

pozycji. 

Odpowiedź: należy w kolumnach cena, wartość netto, wartość brutto wpisać 0, a w kolumnie 

nazwa handlowa wpisać brak produkcji/ zamiennika. 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego 

zostaje zamieszczone na stronie internetowej www.bip.ocr.pl 

 

 

Anna Kłonowska 

 


