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Warszawa dnia, 06.10.2020 r. 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 139 OOO euro na sukcesywną 
dostawę witamin i produktów farmaceutycznych do dalszej odsprzedaży dla Mazowieckiej 
Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 14 części. 

WYJAŚNIENIA 
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Zamawiający: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, tel. 
(22) 328 60 Ol; fax. (22) 328 60 50 www.igbmazovia.pl informuje, że jeden z Wykonawców zwrócił się 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zamawiający - na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwana dalej „Pzp" - wyjaśnia: 

Pytanie nr 1: 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu we wzorze umowy w § 2 ust. 4 z zapisu: 
,,Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub rezygnacji z części towarów (asortymentu), 
wynikającego z braku lub ograniczenia zapotrzebowania po stronie Zamawiającego i w związku z tym 
niezrealizowania całości przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania.,, na zapis o brzmieniu: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub rezygnacji z części towarów (asortymentu), ale nie 
więcej niż 20%, wynikającego z braku lub ograniczenia zapotrzebowania po stronie Zamawiającego i w związku 
z tym niezrealizowania całości przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania." 
Zamawiający ma prawo podmiotowe do jednostronnego ustalenia warunków umowy, które zabezpieczą jego 
interes w wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z jego uzasadnionymi potrzebami. Uprawnienie 
zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma jednak charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie 
może nadużywać swojego prawa podmiotowego. Wynika to zarówno z ograniczeń zasady swobody umów, jak i z 
podstawowej zasady prawa cywilnego, wyrażonej w art. 5 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nią, nie można czynić 
ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub 
z zasadami współżycia społecznego . 

Odpowiedź nr 1 : 
Zamawiający nie modyfikuje zapisu we wzorze umowy w § 2 ust. 4. Ponadto Zamawiający informuje, że 
Załącznik Nr 5 do SIWZ nie jest wzorem umowy lecz istotnymi postanowieniami umowy. Zamawiający 
przewiduje ich doprecyzowanie na etapie podpisywania umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą. 
Zamawiający w zapisach umowy bezsprzecznie zadośćuczyni wszystkim obowiązującym przepisom prawa 
i regulacjom związanymi z przedmiotem zamówienia. 

Pytanie nr 2: 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu we wzorze umowy w § 2 ust. 3 z zapisu: 
„Dostawy towaru realizowane będą według potrzeb Zamawiającego w godzinach od 8.00 do 
16.0, w dniach od poniedziałku do piątku, w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego za 
pośrednictwem telefonu, fax.u lub poczty elektronicznej. Zamówienia składane są w godzinach pracy 
Zamawiającego, przy czym zamówienie złożone po godzinie 16.00 realizowane jest w godzinach dostaw w dniu 
następnym." na zapis o brzmieniu: . · 
„ Dostawy towaru realizowane będą według potrzeb Zamawiającego w godzinach od 8.00 do 
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16.0,w dniach od poniedziałku do piątku, w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego za 
pośrednictwem telefonu (potwierdzonego pjsemnie), faxu lub poczty elektronicznej. Zamówienia składane są 
w godzinach pracy Zamawiającego, przy czym zamówienie złożone po godzinie 14.00 realizowane jest jako 
złożone w dniu następnym . 
Powyższy zapis stawia w uprzywilejowanej pozycji jedynie wielkie koncerny farmaceutyczne. Pragniemy 
zauważyć, że większość firm zarówno hurtowni (działy handlowe) jak i firm kurierskich pracuje do godziny 
16.00 i realizacja zamówienia (spakowanie przesyłki), oraz odbiór przesyłek po godzinie 16.00 jest praktycznie 
niemożliwy. 

Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający modyfikuje zapis we wzorze umowy w § 2 ust. 3 na zapis „Dostawy towaru realizowane będą 
według potrzeb Zamawiającego w godzinach od 8.00 do w dniach od poniedziałku do piątku, w ciągu 24 godzin 
od złożenia zamówienia przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu (potwierdzonego pisemnie), faxu lub 
poczty elektronicznej. Zamówienia składane są w godzinach pracy Zamawiającego, przy czym zamówienie 
złożone po godzinie 14.00 realizowane jest jako złożone w dniu następnym." 
Zamawiający modyfikuje zapis Rozdziału IV SIWZ i treść „ Dostawy asortymentu realizowane będą według 
potrzeb Zamawiającego w godzinach od 8.00 do 16.00, w dniach od poniedziałku do piątku, w ciągu 24 godzin 
od złożenia zamówienia przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu, faxu lub poczty elektronicznej. 
Zamówienia składane są w godzinach pracy Zamawiającego, przy czym zamówienie złożone po godzinie 16.00 
realizowane jest w godzinach dostaw w dniu następnym" 
Otrzymuje brzmienie: 
„Dostawy asortymentu realizowane będą według potrzeb Zamawiającego w godzinach od 8. 00 do w dniach od 
poniedziałku do piątku, w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego za pośrednictwem 
telefonu (potwierdzonego pisemnie), faxu lub poczty elektronicznej. Zamówienia składane są w godzinach pracy 
Zamawiającego, przy czym zamówienie złożone po godzinie 14. 00 realizowane jest jako złożone w dniu 
następnym. " 

Pytanie nr 3: 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu we wzorze umowy w § 6 ust. 1 z zapisu: 
"Odbioru ilościowego i jakościowego dokonywać będzie właściwy przedstawiciel 
Zamawiającego w oparciu o złożone pisemnie, fax-em lub telefonicznie zamówienie bieżące oraz fakturę 

V AT." na zapis o brzmieniu: 
"Odbioru ilościowego i jakościowego dokonywać będzie właściwy przedstawiciel Zamawiającego w oparciu 
o złożone pisemnie, fax-em lub telefonicznie(potwierdzone pisemnie), lub za pomocą poczty elektronicznej 
zamówienie bieżące oraz fakturę VAT.". 

Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający modyfikuje zapis we wzorze umowy w § 6 ust. 1 na zapis „Odbioru ilościowego i jakościowego 
dokonywać będzie właściwy przedstawiciel Zamawiającego w oparciu o złożone fax-em, telefonicznie lub za 
pomocą poczty elektronicznej zamówienie bieżące oraz fakturę V AT." 

Pytanie nr 4: 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu we wzorze umowy w § 8 ust. 2 pkt. c z zapisu: 
"z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% 
wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 1 na zapis o brzmieniu: 
,,z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% 
wartości brutto niezrealizowanej części umowy, określonej w § 3 ust. l ". 
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Zamawiający modyfikuje zapis we wzorze umowy w§ 8 ust. 2 pkt.cna zapis ,,z tytułu odstąpienia od umowy 
lub jej rozwiązania, z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej 
części umowy, określonej w § 3 ust. 1 ". 

Pytanie nr 5: 
Dotyczy części III pkt. 5 ppkt. e (str. 5 SIWZ) 
Prosimy o udostępnienie tabeli wskazanej w SIWZ w części III pkt. 5 ppkt. e (str. 5 SIWZ). 
Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający usuwa zapis z SIWZ w części m pkt. 5 ppkt. e. 

Pytanie nr6 
Dotyczy części XVI pkt. 4 
Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z tak opisanym kryterium oceny ofert, Zamawiający jest w stanie przyjąć 

towar z powtórnej dostawy w godzinach nocnych przy założeniu, że wykonawca zaoferuje termin wymiany 
towaru do 12 godzin od otrzymania protokołu reklamacyjnego. 
Odpowiedź nr 6 
Zamawiający modyfikuje zapisy Rozdziału XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, który w całości 
otrzymuje brzmienie: 

l. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w SIWZ oraz ewentualne ryzyko 
wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria ( odpowiednio dla każdego zadania): 

Nazwa kryterium Znaczenie w % Sposób oceny 
Cena (C) 60 wg. wzoru matematycznego 

Termin płatności (P) 20 wg. punktacji w rozdz. XVI 

ust 2 pkt 3) 

Termin powtórnej dostawy (D) IO wg. punktacji w rozdz. XVI 

ust 2 pkt 4) 

Zatrudnienie osadzonych (ZO) 10 wg. punktacji w rozdz. XVI 

ust 2 pkt 5) 

1) Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu za 
ww. kryteria. 

2) Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie 
wykluczonych z postępowania. Ocena punktowa ofert zostanie przeprowadzona na podstawie 
przedstawionych w tabeli kryteriów. 

Punkty za kryterium CENA - C Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za realizacje przedmiotu 
zamówienia. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 60 
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Gdzie: 

C min. - cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert 
C bad. - cena oferty badanej 

3) Punkty za kryterium Tennin płatności (P) zostaną przyznane na podstawie złożonej przez Wykonawcę w 
Formularzu Ofertowym deklaracji o terminie płatności, zgodnie z poniższa reguła 

Termin płatności Liczba punktów 
30 dni O pkt 
31-35 dni 6 pkt 
36-40 dni 12 pkt 
41-44 dni 16 pkt 
45-60 dni 20 pkt 

Uwaga: 
3.1 Wykonawca podając termin winien określić pełne dni kalendarzowe, 
3.2 Wykonawca powinien podać termin w postaci konkretnej liczby dni tj. np.: 30 dni, 45 dni; 

jeżeli Wykonawca poda w ofercie termin płatności w postaci przedziału (np.: 32-44 dni) Zamawiający 
przyjmie do celów punktacji najwyższą wartość z tego przedziału, w podanym przykładzie będzie to 44 
dni i odpowiednio przyzna punkty; 

3 .3 Podanie przez Wykonawcę krótszego terminu płatności niż 30 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
W przypadku braku podania w ofercie jakiegokolwiek proponowanego terminu płatności, Zamawiający 
uzna, że Wykonawca oferuje minimalny termin dopuszczony przez Zamawiającego. 

4) Punkty za kryterium Termin powtórnej dostawy (D) zostaną przyznane na podstawie złożonej przez 
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym deklaracji o czasie realizacji dostawy, zgodnie z poniższa reguła: 

unktów 

Uwaga: 
4.1 Termin powtórnej dostawy asortymentu - należy przez to rozumieć dostawę asortymentu, o której mowa 

w istotnych postanowieniach umowy § 7 ust, 6 tj. ,,Wykonawca zobowiązany jest od chwili przekazania 
protokołu reklamacyjnego przez Zamawiającego, do wyeliminowania opisanych w nim wad, w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym, bez prawa żądania dodatkowych opl at z tego tytułu". 

4.2 Wykonawca powinien podać termin dostawy w postaci konkretnej liczby godzin tj. np.: 24 godziny, 28 
godzin, jeżeli Wykonawca poda w ofercie termin w postaci przedziału (np.: 24-36 godzin) Zamawiający 
przyjmie do celów punktacji najwyższą wartość z tego przedziału, w podanym przykładzie będzie to 36 
godzin i odpowiednio przyzna punkty; 
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4.3 Podanie przez Wykonawce dłuższego terminu dostawy niż 36 godzin skutkować będzie odrzuceniem 
oferty. W przypadku braku podania w ofercie jakiegokolwiek proponowanego terminu dostawy, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny termin dopuszczony przez Zamawiającego. 

5) zasady przyznawania punktów w kryterium „ zatrudnienie osadzonych" (ZO) 

Liczba zatrudnionych osadzonych Liczba punktów 
Brak zatrudnienia osadzonych O pkt 
1 - 5 osób 5 pkt 

Powyżej 5 osób 10 pkt 
Uwaga: 

• Wykonawca podając liczbę zatrudnionych osadzonych powinien podać konkretną liczbę osób tj. np.: 2 
osoby, 6 osób; jeżeli Wykonawca poda w ofercie liczbę zatrudnionych osadzonych w postaci przedziału 
(np.: 4 do 6 osób) Zamawiający przyjmie do celów punktacji najwyższą wartość z tego przedziału, w 
podanym przykładzie będzie to 6 osób i odpowiednio przyzna punkty; 

• W przypadku braku podania w ofercie iriformacji o liczbie zatrudnionych osadzonych, Zamawiający 
uzna, że Wykonawca nie zatrudnia osadzonych. 

6) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza oparciu o podane kryteria oceny 
ofert. 

Ocena oferty (O) stanowi sumę ww. kryteriów: 
O=C+P+D+ZO 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę 
punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 
Oceniane będą tylko te oferty, które spełniają warunki zawarte w SIWZ. 
Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą. 
Zgodnie z art. 91 ust.4 ustawy Pzp, w przypadku gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i 
innych kryteriów oceny ofert i nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej, Zamawiający spośród tych 
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

Pytanie nr 7: 
Czy Zamawiający dopuszcza dostawię tego samego preparatu w innym opakowaniu (ilości tabletek, saszetek, 
kapsułek) z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów z niewielkimi odchyleniami w stosunku do wagi produktu 
określonego w Formularzu cenowym w zakresie (+/- 10%). Dotyczy wszystkich formularzy cenowych dla 
Części od I do 14. 
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Pytanie nr 8: 
W związku z obowiązującymi przepisami prawa odnośnie obrotu substancjami czynnymi w produktach 
leczniczych, czy Zamawiający dopuszcza dostawię tego samego preparatu w innym opakowaniu (ilości tabletek, 
saszetek, kapsułek) z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Jeśli nie to czy Zamawiający posiada 
zezwolenie na obrót wskazanymi w załączniku produktami leczniczymi zgodnie z obowiązującym prawem? 
Odpowiedź nr 8: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów z niewielkimi odchyleniami w stosunku do wagi produktu 
określonego w Formularzu cenowym w zakresie (+/- 10%). Dotyczy wszystkich formularzy cenowych dla 
Części od 1 do 14. 

Pytanie nr 9: 
W związku z obowiązującymi przepisami prawa odnośnie obrotu substancjami czynnymi w produktach 
leczniczych i wskazaniem przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia substancji niedopuszczonych 
do obrotu na rynku poza aptecznym, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada zezwolenie na obrót tymi 
produktami? W przypadku braku takiego zezwolenie prosimy o wykreślenie ze specyfikacji tych produktów. 
Odpowiedź nr 9: 
Zamawiający modyfikuje n/w pozycje w Formularzach cenowych dla części 1-14: 

10. 

12. 

13. 

21. 

24. 

Lek na gardło do/ssania typu strepsils intensive 8 tabletek lub równoważny - Strepsils Intensive 
zawiera flurbiprofen, substancję o silnym działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym w leczeniu 
bólu gardła; Jedna tabletka do ssania zawiera: 
substancje czynną: 8,75 mg flurbiprofenu 
oraz substancje pomocnicze: syrop sacharozowy, syrop glukozowy, makrogol 300, potasu 
wodorotlenek, aromat cytrynowy, lewomentol, miód. 

Lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy 6 tabletek typu apap lub równoważny (Lek Apap Noc 
zawiera Paracetamol - 500 mg, Difenhydraminy chlorowodorek - 25 mg, skrobia żelowana, powidon, 
krospowidon, kwas stearynowy, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu 
stearynian, skrobia kukurydziana, błękit brylantowy, lak (E 133); otoczka: Opadry Blue YS-1-10524 
(hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, błękit brylantowy, lak (E 133), polisorbat 80, 
carmina (E 132)); otoczka: otoczka bezbarwna (hypromeloza, makrogol 400, makrogol 8000). 

Lek przeciwbólowy typu gripex control usp zdrowie 6 tabletek lub równoważny (Lek Gripex zawiera: 
Paracetamol 325 mg, Chlorowodorek pseudoefedryny 30 mg,Bromowodorek dekstrometorfanu 10 mg 
oraz substancje pomocnicze) 
Lek przeciwbólowy typu nurofen express forte RBH 6 tabletek lub równoważny (Lek Nurofen Express 
Forte zawiera 400 mg ibuprofenu, substancje pomocznicze: makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda 
oczyszczona, Skład kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda oczyszczona, 
czerwień koszenilowa (E 124), Tusz: Opacode WB White NS-78-18011 o składzie: Tytanu dwutlenek 
(E 171), glikol propylenowy, hypromeloza 3 cP, Substancje pomocnicze w przetwarzaniu: triglicerydy 
nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, lecytyna). 

Lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy typu panadol gsk 8 tabletek lub równoważny (1 tabletka leku 
Panadol zawiera 500 mg paracetamolu oraz substancje pomocnicze) 
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115. 
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MAZOWIEC KA 
I N STYTU C JA 
GOSPODARKI 
BUDŻETOWEJ 

Suplement diety typu gripex hot 6saszetek usp zdrowie lub równoważny ( 1 saszetka leku zawiera: 
substancje czynne: paracetamol 1000mg, kwas askorbowy l 00mg, fenylefryny chlorowodorek 
12,2mg., substancje pomocnicze: sacharoza, kwas cytrynowy, sodu cytrynian, aromaty cytrynowe, 
potasu acesulfam (E 950), aromaty cytrynowe, aspartam (E 951 ), żółcień chinolinowa (E 104). 

Żel typu Ibuprom Sport Żel 1 00g lub równoważny, substancja czynna: ibuprofen, 100 g żelu zawiera 5 
g ibuprofenu. 
substancje pomocnicze: etanol 96%, alkohol izopropylowy, hydroksyetyloceluloza, lewomentol, 
aromat Reflex 12122 (metylu salicylan), glikoludietylenowego monoetylowy eter, 
makrogologlicerydów kaprylopaproniany (Makrogol 400), glicerol, sodu wodorotlenek (10% roztwór 
wodny), woda oczysczona 

NiQuitin mini 1,5mg 20tabletek tabletka do ssania. Pomoc przy walce z nałogiem tytoniowym. 
Substancje pomocnicze mannitol, sodu alginian, guma ksantan, potasu wodorowęglan, wapnia 
polikarbofil, sodu węglan bezwodny, acesulfam potasowy, magnezu stearynian, aromat mentolowy 
020184, aromat mięty pieprzowej 022173, aromat korygujący smak 031431. 

Pytanie nr 10: 
Zwracam się z prośbą o modyfikację asortymentu wybranego do przetargu na sukcesywna dostawę witamin 
i produktów farmaceutycznych do dalszej odsprzedaży dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki budżetowej 
Mazovia w podziale na 14 części . Prośbę swoją motywuje tym, że produkty na które państwo zrobiliście przetarg 
w wielu przypadkach nie występują na rynku masowym do dalszej odsprzedaży (lecz wyłącznie na 
rynku aptecznym ) i nie ma prawnej możliwości żebyśmy mogli je Państwu odsprzedać a co za tym idzie i Wy 
nie możecie. 
Dodatkowo część asortymentu nie jest już dostępna u producentów. 
Załączam dokładną listę z asortymentem i opisanym powodem braku dostępności wybranych produktów. 

Proszę o modyfikację i nową listę produktów do przetargu: 

L.p 

4. 

Odpowiedzi Zamawiającego 

przyczyna 
Nazwa artykułu * prośby o 

modyfikację 

Energetyk w tabletkach typu Iron Puls 
system musujący 20 tabletek lub 
równoważny (Skład : regulatory kwasowości: 
kwas cytrynowy; węglany sodu; substancja 
wiążąca: sorbitole; tauryna; aromat; glukoza; 
kofeina; substancja słodząca: aspartam, 

* 
niedostepny Zamawiający nie modyfikuje poz. 

inozytol; barwnik: karmel amoniakalno- u producenta 4. 
siarczynowy; substancja słodząca: sacharyny; 
amid kwasu nikotynowego (niacyna, 
witamina B3); D-pantotenian wapnia 
(witamina B5, kwas pantotenowy); barwnik 
ryboflawiny; chlorowodorek pirydoksyny( 
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10. 

12. 

IGB 
-- MAZOVIA 

witamina B6); cyjanokobalamina (witamina 
Bl2). 

Lek na gardło do/ssania typu strepsils 
intensive 16 tabletek lub równoważny -
Strepsils Intensive zawiera flurbiprofen, 
substancję o silnym działaniu 
przeciwbólowym i przeciwzapalnym w 
leczeniu bólu gardła; Jedna tabletka do ssania 
zawiera: 
substancje czynną: 8,75 mg flurbiprofenu 
oraz substancje pomocnicze: syrop 
sacharozowy, syrop glukozowy, makrogol 
300, potasu wodorotlenek, aromat cytrynowy, 
lewomentol, miód. 

Lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy 6 
tabletek typu apap noc lub równoważny (Lek 
Apap Noc zawiera Paracetamol - 500 mg, 
Difenhydraminy chlorowodorek - 25 mg, 
skrobia żelowana, powidon, krospowidon, 
kwas stearynowy, celuloza mikrokrystaliczna, 
karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu 
stearynian, skrobia kukurydziana, błękit 
brylantowy, lak (E 133); otoczka: Opadry 
Blue YS-1-10524 (hypromeloza, tytanu 
dwutlenek (E 171), makrogol 400, błękit 
brylantowy, lak (E 133), polisorbat 80, 
carmina (E 132)); otoczka: otoczka 
bezbarwna (hypromeloza, makrogol 400, 
makrogol 8000). 

MAZOWIECKA 
IN S TY TU CJ A 
GOS POD AR KI 
BUDŻ ETOW EJ 

dostepny 

* 
wyłącznie 

do sprzedaży 
w aptekach 

dostepny 

* 
wyłącznie 

do sprzedaży 
w aptekach 

Zamawiający modyfikuje poz. l O 
„Lek na gardło do/ssania typu 
strepsils intensive 8 tabletek lub 
równoważny - Strepsils Intensive 
zawiera flurbiprofen, substancję o 
silnym działaniu przeciwbólowym 
i przeciwzapalnym w leczeniu bólu 
gardła; Jedna tabletka do ssania 
zawiera: 
substancje czynną: 8,75 mg 
flurbiprofenu 
oraz substancje pomocnicze: syrop 
sacharozowy, syrop glukozowy, 
makrogol 300, potasu 
wodorotlenek, aromat cytrynowy, 
lewomentol, miód." 
Zamawiający modyfikuje poz. 12 
"Lek przeciwbólowy, 
przeciwgorączkowy 6 tabletek typu 
apap lub równoważny (Lek Apap 
Noc zawiera Paracetamol - 500 
mg, Difenhydraminy 
chlorowodorek - 25 mg, skrobia 
żelowana, powidon, krospowidon, 
kwas stearynowy, celuloza 
mikro krystaliczna, 
karboksymetyloskrobia sodowa, 
magnezu stearynian, skrobia 
kukurydziana, błękit brylantowy, 
lak (E 133); otoczka: Opadry Blue 
YS-1-10524 (hypromeloza, tytanu 
dwutlenek (E 171), makrogol 400, 
błękit brylantowy, lak (E 133), 
polisorbat 80, carmina (E 132)); 
otoczka: otoczka bezbarwna 
(hypromeloza, makrogol 400, 
makrogol 8000)." 
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21. 

24. 

IGB 
-- MAZOVIA 

Lek przeciwbólowy typu nurofen RBH 12 
tabletek lub równoważny (Lek Nurofen 
zawiera ibuprofen 200 mg, substancje 
pomocnicze: rdzeń tabletki - kroskarmeloza 
sodowa, sodu laurylosiarczan, sodu cytrynian, 
kwas stearynowy, krzemionka koliodalna 
bezwodna' otoczka cukrowa - karmeloza 
sodowa, talk, guma arabska suszona 
rozpyłowa, sacharoza, tytanu dwutlenek (E 
1 71 ), Macrogo I 6000; tusz - Opacode S-1-
8152 HV Black ( czarny tlenek żelaza (E 
172), szelak, lecytyna sojowa, środek 
przeciwpienny DC 1510) lub czarny tusz 
(szelak czarny tlenek żelaza (El 72), glikol 
propylenowy). 

Lek przeciwbólowy typu nurofen express 
forte RBH 10 tabletek lub równoważny (Lek 
Nurofen Express Forte zawiera 400 mg 
ibuprofenu, substancje pomocznicze: 
makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda 
oczyszczona, Skład kapsułki: żelatyna, 
sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda 
oczyszczona, czerwień koszenilowa (E 124), 
Tusz: Opacode WB White NS-78-18011 o 
składzie : Tytanu dwutlenek (E 171 ), glikol 
propylenowy, hypromeloza 3 cP, Substancje 
pomocnicze w przetwarzaniu: triglicerydy 
nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej 
długości łańcucha, lecytyna). 

Lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy 
typu panadol gsk 16 tabletek lub równoważny 
(1 tabletka leku Panadol zawiera 500 mg 
paracetamolu oraz substancje pomocnicze) 

MAZOWIECKA 
INSTYTUCJA 
G OSPODARKI 
"BUDŻETOWEJ 

dostepny 

* 
wyłącmie 

do sprzedaży 
w aptekach 

dostepny 

* 
wyłącznie 

do sprzedaży 
w aptekach 

dostepny 

* 
wyłącznie 

do sprzedaży 
w aptekach 

Zamawiający modyfikuje poz. 20 
Lek przeciwbólowy typu nurofen 6 
tabletek lub równoważny (Lek 
Nurofen zawiera ibuprofen 200 
mg, substancje pomocnicze: rdzeń 
tabletki - kroskarmeloza sodowa, 
sodu laurylosiarczan, sodu 
cytrynian, kwas stearynowy, 
krzemionka koliodalna bezwodna' 
otoczka cukrowa - karmeloza 
sodowa, talk, guma arabska 
suszona rozpyłowa, sacharoza, 
tytanu dwutlenek (E 171), 
Macrogol 6000; tusz - Opacode S-
1-8152 HV Black ( czarny tlenek 
żelaza (E 172), szelak, lecytyna 
sojowa, środek przeciwapienny DC 
1510) lub czarny tusz (szelak 
czarny tlenek żelaza (El 72), glikol 
propylenowy). 
Zamawiający modyfikuje poz. 21 
Lek przeciwbólowy typu nurofen 
express forte RBH 6 tabletek lub 
równoważny (Lek Nurofen Express 
Forte zawiera 400 mg ibuprofenu, 
substancje pomocnicze: makrogol 
600, potasu wodorotlenek, woda 
oczyszczona, Skład kapsułki: 
żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo 
odwodniony, woda oczyszczona, 
czerwień koszenilowa (E 124), 
Tusz: Opacode WB White NS-78-
18011 o składzie : Tytanu 
dwutlenek (E 171 ), glikol 
propylenowy, hypromeloza 3 cP, 
Substancje pomocnicze w 
przetwarzaniu: triglicerydy 
nasyconych kwasów tłuszczowych 
o średniej długości łańcucha, 

lecytyna). 
Zamawiający modyfikuje poz. 24 
Lek przeciwbólowy, 
przeciwgorączkowy typu panadol 
gsk 8 tabletek lub równoważny (I 
tabletka leku Panadol zawiera 500 
mg paracetamolu oraz substancje 
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Suplement diety magnez forte typu vita 
family l 00 tabletek lub równoważny 
(Suplement Vita Family zawiera skład: 
węglan magnezu; substancje wypełniające: 
sorbitole, sól sodowa 
karboksymetylocelulozy; substancja 
przeciwzbrylająca) 

Suplement diety glukozamina 90 tabletek 
(Skład: siarczan glukozaminy 2KC1 (ze 
skorupiaków), skrobia kukurydziana, żelatyna 
( otoczka kapsułki), kwas L-askorbinowy 
(witamina C), substancja przeciwzbrylająca 
(sole magnezowe kwasów tłuszczowych)) 

Suplement diety magnez forte z vitaminą b6 
typu tibbi 75tabletek lub równoważny 
(węglan magnezu (Magnez); substancja 
wiążąca: sorbitole; substancje 
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów 
tłuszczowych, dwutlenek krzemu; substancja 
wypełniająca: karboksymetyloceluloza; 
aromat; chlorowodorek pirydyksyny 
(witamina B6); substancja słodząca: 
aspartam). 

Suplement diety potas z magnezem typu tibbi 
75 tabletek lub równoważny ( Skład: 

substancja wiążąca: sorbitole; węglan 
magnezu; substancja wypełniająca: celuloza; 
substancja przeciwzbrylająca: sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych, 

dwutlenek krzemu; chlorowodorek 
pirydoksyny (wit. B6). 

MAZOWIECKA 
IN S TY TUC JA 
G O S PODARK I 
BU DŻETOWEJ 

dostepna 

* 
forma 

opakowania 
60 tabl. 

dostepna 
forma 

opakowania 
60 tabl. 

* 
niedostepny 
u producenta 

* 
niedostepny 
u producenta 

pomocnicze) 

Zamawiający nie modyfikuje poz. 
46. 

Zamawiający modyfikuje poz. 47 
Suplement diety glukozamina 500 
plus, 90 tabletek (Skład : siarczan 
glukozaminy 2KCl (ze 
skorupiaków), skrobia 
kukurydziana, żelatyna ( otoczka 
kapsułki), kwas L-askorbinowy 
(witamina C), substancja 
przeciwzbrylająca (sole 
magnezowe kwasów 
tłuszczowych)) 

Zamawiający modyfikuje poz. 48 
Suplement diety magnez forte z 
vitaminą b6 60 tabletek lub 
równoważny (węglan magnezu 
(Magnez); substancja wiążąca: 
sorbitole; substancje 
przeciwzbrylające: sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych, 
dwutlenek krzemu; substancja 
wypełniająca: 

karboksymetyloceluloza; aromat; 
chlorowodorek pirydyksyny 
(witamina B6); substancja 
słodząca: aspartam). 
Zamawiający modyfikuje poz. 50 
Zamawiający modyfikuje poz. 50 i 
sumuje do poz. 114 „Tabletki 
Magnez skurcze potas plus 
witamina B6 50tabletek 2 tabletki 
zawierają (% dziennych 
Referencyjnych Wartości Spożycia 
- dla osób dorosłych) 
Magnez 100 mg (27%), Potas 300 
mg (15%),Witamina B6 1,4 mg 
(100%),lub równoważne lub 
równoważny" 
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Suplement diety typu gripex hot max 
6saszetek usp zdrowie lub równoważny ( 1 
saszetka leku zawiera: substancje czynne: 
paracetamol 1000mg, kwas askorbowy 
100mg, fenylefiyny chlorowodorek 12,2mg., 
substancje pomocnicze: sacharoza, kwas 
cytrynowy, sodu cytrynian, aromaty 
cytrynowe, potasu acesulfam (E 950), 
aromaty cytrynowe, aspartam (E 951 ), żółcień 
chinolinowa (E 104). 

Suplement diety typu nervocontrol 1 Otabletek 
lub równoważny (Nervocontrol zawiera: 
ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis), 
ekstrakt z korzenia różeńca górskiego 
(Rhodiola rosea), magnez ( cytrynian 
magnezu), ekstrakt z korzenia kozłka 
lekarskiego (V aleriana officinalis ), składnik 
otoczki (żelatyna), niacyna (amid kwasu 
nikotynowego), substancja przeciwzbrylająca: 
stearynian magnezu, witamina B6 
(chlorowodorek pirydoksyny), witamina B 12 
( cyjanokobalamina). 
Suplement diety typu omega 3 50 tabletek 
lub równoważny (Skład: olej rybi 
standaryzowany na zawartość kwasów omega 
3 (w postaci estrów etylowych), otoczka 
kapsułki (żelatyna wołowa, glicerol roślinny 
- substancja utrzymująca wilgoć), mieszanina 
tokoferoli (przeciwutleniacz)) 
Suplement diety typu witamina D 1 OOO j.m. 
Typu tibbi 75 tabletek lub równoważny 
(Składniki: substancja wiążąca: sorbitole; 
witaminy: kwas L-askorbinowy (witamina C), 
amid kwasu nikotynowego (niacyna), octan 
DL-alfa-tokoferylu (witamina E), D-
panotenian wapnia (kwas pantotenowy), 
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), 
ryboflawina (witamina B2), monoazotan 
tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy 
(kwas foliowy), D-biotyna, cyjanokobalamina 
(witamina B12); substancja wypełniająca: 

celuloza; substancja przeciwzbrylająca: sole 

MAZOWIECKA 
INS TYTUC J A 
G OS POD A R K I 
BUDŻETOWEJ 

dostepny 

* 
wyłącznie 

do sprzedaży 
w aptekach 

* 
niedostepny 
u producenta 

dostepna 

* 
forma 

opakowania 
60 tabl. 

* 
niedostepny 
u producenta 

Zamawiający modyfikuje poz. 59 
Suplement diety typu gripex hot 6 
saszetek usp zdrowie lub 
równoważny ( 1 saszetka leku 
zawiera: substancje czynne: 
paracetamol 1000mg, kwas 
askorbowy 100mg, fenylefiyny 
chlorowodorek 12,2mg., substancje 
pomocnicze: sacharoza, kwas 
cytrynowy, sodu cytrynian, 
aromaty cytrynowe, potasu 
acesulfam (E 950), aromaty 
cytrynowe, aspartam (E 95 1), 
żółcień chinolinowa (E 104). 

Zamawiający nie modyfikuje poz. 
64. 

Zamawiający nie modyfikuje poz. 
65 . 

Zamawiający modyfikuje poz. 90 
Suplement diety typu witamina D 
1000 j .m. 60 kapsułek lub 
równoważny (Składniki : substancja 
wiążąca: sorbitole; witaminy: kwas 
L-askorbinowy (witamina C), amid 
kwasu nikotynowego (niacyna), 
octan DL-alfa-tokoferylu 
(witamina E), D-panotenian wapnia 
(kwas pantotenowy), 
chlorowodorek pirydoksyny 
(witamina B6), ryboflawina 
(witamina B2), monoazotan 
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magnezowe kwasowe tłuszczowych; aromat; 
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek 
krzemu; substancja wypełniająca: 
karboksymetyloceluloza; substancja słodząca: 
aspartam). 

Suplement diety typu żelazo z witaminą C 
Vita Puls nie mniej niż 20tabletek 
musujących lub równoważny (Skład: 
regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, 
węglany sodu; substancja wiążąca: sorbitole, 
fruktoza; kwas L-askorbinowy (witamina C); 
aromaty; koncentrat buraka czerwonego; 
fumaran żelaza (Il); substancja słodząca: 
sukraloza; substancja wiążąca: glikol 
polietylenowy). 

Tabletki na gardło typu benevox Control 12 
tabletek lub równoważny asortyment (Skład: 
Jedna pastylka twarda zawiera 3 mg 
benzydaminy chlorowodorku (co odpowiada 
2,68 mg benzydaminy), izomalt (E 953), 
kwas cytrynowy jednowodny, aspartam (E 
951 ), żółcień chinolinowa (E 104 ), aromat 
cytrynowy,olejek eteryczny miętowy. 

Żel typu voltaren emulgel 1 % 1 OOg. lub 
równoważny ( 100 g leku zawiera 1 g 
diklofenaku sodowego (Diclofenacum 
natricum) w postaci 1,16 g soli 
dietyloamoniowej diklofenaku. Pozostałe 
składniki leku to: dietyloamina, cetiol LC, 
cetomakrogol 1000, Carbopol 974P, alkohol 
izopropylowy, glikol propylenowy, ciekła 
parafina, substancja zapachowa (Perfume 
cream 45- zawiera benzoesan benzylu, woda 
oczyszczona). 

MAZOWIECKA 
INSTYTUCJA 
GOSPODARKI 
Uli DŻETOWEJ 

* 
niedostepny 
u producenta 

* 
niedostępny 
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dostępny 

* 
wyłącznie 

do sprzedaży 
w aptekach 

tiaminy, kwas 
pteroilomonoglutaminowy (kwas 
foliowy), D-biotyna, 
cyjanokobalamina (witamina B 12); 
substancja wypełniająca: celuloza; 
substancja przeciwzbrylająca: sole 
magnezowe kwasowe 
tłuszczowych; aromat; substancja 
przeciwzbrylająca: dwutlenek 
krzemu; substancja wypełniająca: 
karboksymetyloceluloza; 
substancja słodzaca: aspartam). 
Zamawiający modyfikuje poz. 92 
Suplement diety typu żelazo 
musujące z witaminą C Vita Puls 
nie mniej niż 20tabletek 
musujących lub równoważny 
(Skład: regulatory kwasowości: 
kwas cytrynowy, węglany sodu; 
substancja wiążąca: sorbitole, 
fruktoza; kwas L-askorbinowy 
(witamina C); aromaty; koncentrat 
buraka czerwonego; fumaran 
żelaza (II); substancja słodząca: 
sukraloza; substancja wiążąca: 
glikol polietylenowy). 
Zamawiający modyfikuje poz. 1 O 1 
i sumuje do poz. 103 „Tabletki na 
gardło typu cholinex 8tabletek lub 
równoważny (Tabletka Cholinex 
zawiera: choliny salicylan 150 mg, 
substancje pomocnicze; sacharoza, 
glukoza ciekła, glukoza 
jednowodna, olejek miętowy)." 
Zamawiający modyfikuje poz. 112 
Żel typu Ibuprom Sport Żel 1 OOg 
lub równoważny, substancja 
czynna: ibuprofen, 100 g żelu 
zawiera 5 g ibuprofenu. 
substancje pomocnicze: etanol 
96%, alkohol izopropylowy, 
hydroksyetyloceluloza, 
lewomentol, aromat Reflex 12122 
(metylu salicylan), 
glikoludietylenowego 
monoetylowy eter, 
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makrogologlicerydów 
kaprylopaproniany (Makrogol 
400), glicerol, sodu wodorotlenek 
(10% roztwór wodny), woda 
oczyszczona 

W związku z uwagi na ilość wątpliwości dotyczących specyfikacji dotyczących opisu przedmiotu zamówienia 
jakie zostały przedstawione w zadanych w pytaniach, wnioskujemy o przesunięcie terminu składania i otwarcia 
ofert na dzień 12.10.2020, czyli o czas dający wykonawcą możliwość rzetelnej analizy odpowiedz 
i przygotowanie oferty. 
Odpowiedź nr 11 
Zamawiający informuje, że zmianie uległ zapis rozdziału XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
odpowiednio: 
Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2020 r. godz. 10.00. Oferty złożone na platformie e-Puap po tym 
terminie lub przesłane z pominięciem wytycznych wynikających z Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu nie będą analizowane przez Zamawiającego (a przesłane w wersji papierowej zostaną zwrócone bez 
otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania). 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej 
MAZO~ , ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, sala konferencyjna w dniu 22.10.2020 r. godz. 11:00 poprzez 
użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie 
i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

Ogłoszenie zmian zostało wysłane do Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 06.10.2020 
roku. W chwili opublikowania się ogłoszenia zmian Zamawiający zamieści go na stronie internetowej . 

ZMIANY 

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej 
MAZOVIA, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, tel. (22) 328 60 Ol; fax. (22) 328 60 50, www.igbmazovia.pl, 
sekretariat@igbmazovia.pl, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm) dokonał zmian w treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w zakresie Formularzy cenowych dla Części Nr od 1 do 14 - Załącznik Nr od 2.1 do 
2.14 oraz dokonał zmian zapisów w załączniku nr 5 Istotne postanowienia umowy. 
W załączeniu Zamawiający przekazuje aktualnie obowiązujące Załączniki Nr od 2.1 do 2.14 Formularze Cenowe 
dla Części Nr od 1 do 14, oraz załącznik nr 5 do SIWZ. 
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