
 

Piotrków Tryb. 29.11.2013r. 

Dom Pomocy Społecznej 

ul. Żwirki 5/7 

97-300 Piotrków Tryb. 

 

 

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego                                                                                                           

ZP /212/13 

Nasz znak : EA.R2311-212/2013 

 

 

Dotyczy : udzielenia odpowiedzi na pytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na :„Dostawa, sprzedaż leków, środków opatrunkowych oraz igieł i strzykawek 

 dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim „ 

 

 Działając na postawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   

                 ( Dz. U. z  2013 r. , poz. 907 z póź.zm. ) udziela się wyjaśnień do SIWZ.   

 

  Zamawiający informuje , iż w  Załączniku nr 2 do SIWZ ZP/212/13  pkt 2. Leki 100% 

realizowane bez imiennych recept  poz. nr 19 jest: Płyn do odkażania urządzeń medycznych z 

pompką PROPRANO 1L 500ml  4 szt;  winno być : Płyn do odkażania urządzeń medycznych 

z pompką PROPANO 1L  4 szt.                         
 

Pytanie :  
1. W załączniku nr 2 do SIWZ leki realizowane na imienne recepty mieszkańców w : 

           a) pkt. 164 Poltram krople podana została nazwa leku bez wyszczególnionej wielkości   

           opakowania – 10ml cz 96 ml? 

           b) Pkt. 142 Nolpaza 20 mg jakiej wielkości opakowanie – pakowana po 56 czy 90 tabletek? 

           c) Pkt. 143 Nolpaza 40 występuje w trzech wielkościach opakowań – po 28,56,90 tabletek? 

Pytanie :    
      2.   Leki 100% realizowane bez imiennych recept. 

            a) Pkt. 19 Płyn do odkażania urządzeń medycznych z pompką PROPRANO 1L 

                Pytanie: czy zamiast tego płynu ( gdyż w naszych hurtowaniach jest niedostępny) mogę  

                zaproponować :  

                Aerodesin 2000, Incidur lub Refaspet o objetości 1 litr?  

     
Odp. Ad.1 a : Zamawiający precyzuje wielkość opakowania Poltram krople na 96 ml.  

Odp. Ad. 1 b :  Zamawiający precyzuje wielkość opakowania Nolpazy 20 mg – pkt 142 na 90 

tabletek 

Odp.Ad.1 b : Zamawiający precyzuje wielkość opakowania Nolpazy 40 mg – pkt 143 na 90 

tabletek 

Odp. Ad.2 : Zamawiający nie przewiduje dopuszczenia innego płynu do odkażania urządzeń 

medycznych niż płyn określony w SIWZ tj. PROPANO 1L z pompką. 

 


