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Dział Zamówień Publicznych 

       tel. 042 689 5910, 5404, faks 042 689 54 09 

 

EZ.28.118.966.2016.EG                                                                          Łódź, dnia 11.07.2016 r. 
Numer sprawy: 118/ZP/16 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na 

dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

im. M. Kopernika w Łodzi. 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 

2015 r. poz. 2164) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000  EURO na dostawy produktów 

farmaceutycznych  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. 

 

 
I. W  toku  postępowania  zostały  zadane  następujące  pytania  i prośby o wyjaśnienia 

dotyczące  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia: 

Pytanie: 

Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty na Gliclazidum (Diaprel MR) 60 mg x 60  tabl o 

zmodyf. uwalnianiu zamiast Gliclazidum (Diaprel MR) 30 mg x 60 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 

z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości? 

Podzielność dawki, w tabletce o zmodyfikowanym uwalnianiu w preparacie Diaprel MR w dawce 

60 mg, jest osiągnięta dzięki zastosowaniu technologii wbudowanej siatki polimerowej (EPMT2). 

Diaprel MR w dawce 60 mg w opakowaniu zawierającym 30 tabletek (kod EAN 5909997747446) jest 

objęty refundacją (por. 1229 , odpłatność ryczałtowa - R). 

W przypadku wyrażenia zgody na powyższą propozycję, prosimy o informację jaką ilość Diaprelu MR 

60 mg x 60 tabl. należy wycenić w ofercie przetargowej? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

Pytanie: 

Czy zamawiający wymaga aby, Midazolam w pakiecie 8 posiadał w swoim składzie edetynian 

sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się 

produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający, w pakiecie 8, wymaga aby Midazolam zgodnie z ChPl miał możliwość mieszania  

w jednej strzykawce z morfiną i wykazywał stabilności przez 24h w temp. 250C? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

Z poważaniem 

 

Sporządziła: Ewa Grodzicka 
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