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Katowice, dn. 27.11.2017r 

 
 
 

 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę LEKÓW - 32.   Nr sprawy : ZP-17-131BN 
 
 
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi : 
   
 
1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych czy podać pełne 

ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku ?  
Odp. Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.  
 

Zamawiający,  działając zgodnie z art.38 ust.4  ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164, z późn. zm.), koryguje treść SIWZ w zakresie załączników nr 1,2 4 i 6 w następujący sposób:  

Załączniki Nr 1 i 2 
 
1) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

zamawiającego, zamawiający żąda dołączenia do oferty: 

a) Dokumentu potwierdzającego dopuszczenie oferowanego leku w kraju, z którego lek jest 

sprowadzany 

b) Ulotki lub informacji na temat zaoferowanego leku w języku polskim 

2) W §3 wzoru umowy dopisuje się zapis o treści: 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca podał na fakturze numer zgody wyrażonej przez Ministerstwo 
Zdrowia na sprowadzenie leku w ramach importu docelowego 
 
Załącznik Nr 4 
 

Następuje zmiana przedmiotu zamówienia i zostaje wykreślony Hyaluronidasum - Pr do sporz roztw do wstrzykn 

I ub inf – amp 150j.m. – 100 szt. 

Przedmiotem zamówienia w Pakiecie Nr 4 jest: Sulpiridum – kapsułki 50mg – 480 szt. 

 

Załącznik Nr 6 
 

Następuje zmiana przedmiotu zamówienia i zostaje wykreślony Bleomycinum - fiolka – 15000j.m.. – 850 szt. 

Przedmiotem zamówienia w Pakiecie Nr 6 jest:  

1. Crotamitonum – maść 40g, 0,1g/1g – 100szt 
2. Crotamitonum – płyn na skórę 100g, 0,1g/1g – 60szt 

 

Skorygowane załączniki w załączeniu. 

 

 
      

                                                  
                                             

                                               Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  

                                                         mgr Ewa Mołek  
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 4 

  

L.p. 
Nazwa 

międzynarodowa 
Postać Dawka 

Zamawiana 
Ilość sztuk  

Oferowana 
ilość 

…………… 

Cena 
jednostk. 

netto 

VAT% 
 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

Nazwa handlowa i wielkość 
oferowanego opakowania 
dawka, postać, producent 

1 Sulpiridum   kapsułki  50mg 480       

*Zamawiający wymaga od wykonawcy wpisania wszystkich danych wymienionych w kolumnie nr 11 
W kolumnie nr 6 wykonawca zobowiązany jest wpisać czego dotyczy oferowana cena netto – sztuki lub opakowani 

 
 

                                                                                                ............................................................................................................... 
                                                                                                                 Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych 

                                                                                                                                              do reprezentowania wykonawcy 

 
 
 
 
Załącznik Nr 6 do SIWZ 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 6 
  

L.p. 
Nazwa 

międzynarodowa 
Postać Dawka 

Zamawiana 
Ilość sztuk  

Oferowana 
ilość 

…………… 

Cena 
jednostk. 

netto 

VAT% 
 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

Nazwa handlowa i wielkość 
oferowanego opakowania 
dawka, postać, producent 

1 Crotamitonum   maść 40g 0,1g/1g 100 
 

  
  

 

2 Crotamitonum  
płyn na 

skórę100g 
0,1g/1g 60 

 
  

  
 

 RAZEM          

*Zamawiający wymaga od wykonawcy wpisania wszystkich danych wymienionych w kolumnie nr 11  
W kolumnie nr 6 wykonawca zobowiązany jest wpisać czego dotyczy oferowana cena netto – sztuki lub opakowani 

 
 

                                                                                                ............................................................................................................... 
                                                                                                                 Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych 

                                                                                                                                                                                                do reprezentowania wykonawcy 
 


