
ZP-18-001UN  -  LEKI 1 

str. 1 

 

 
Katowice, dn. 26.01.2018r 

 
 

 WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę LEKÓW - 1.   Nr sprawy : ZP-18-001UN 
 
                  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 : 
 
   
Pyt.1 Czy Zamawiający w pakiecie 34 poz.1 ma na myśli preparat witamin rozpuszczalny w wodzie                                 

i w tłuszczach w jednej fiolce.  Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania i wymagania określił w SIWZ . 
W pakiecie nr 34 poz. 1 Zamawiający wymaga preparatu zawierającego witaminy rozpuszczalne 
wyłącznie w wodzie. 

 
Pyt.2  Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 3 pozycja 1, Bupivacaine Spinal HEAVY była roztworem 

hiperbarycznym?  Odp.: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania roztworu hiperbarycznego. 
 

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

poz. 2164, z późn. zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób:  

   

1) Rozdz. XI pkt.1 i 2 SIWZ otrzymują brzmienie: 

1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2   

b) termin składania ofert: do dnia 28.02.2018r, do godz. 10:00 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2   

b) termin otwarcia ofert: w dniu 28.022018r o godz. 10:30 

2) W zakresie Pakietu nr 5 w poz.1 uzupełnia się postać : inj – amp. 2ml 

3) W zakresie Pakietu Nr 10 w kolumnie – „zamawiana ilość” wykreśla się „sztuk” i w to miejsce wpisuje 

się „opakowań”. 

4) W zakresie Pakietu nr 16 uzupełnia się postać : roztw do infuzji w opakowaniu typu Kabipac 250ml 

5) W zakresie Pakietu nr 19 w poz.3 koryguje się postać : krem 30g 

6) W zakresie Pakietu Nr 34 uzupełnia się o zapis: wymaga się aby leki z poz. 1 i 2 były wytwarzane przez 

tego samego producenta 

7) W zakresie Pakietu Nr 37 uzupełnia się zamawianą ilość:  – 60 szt;   

 
 
Powyższe odpowiedzi i zmiany SIWZ są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach 

niniejszego postępowania. 

 
                                                  
                                             

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

                                                         mgr Ewa Mołek  


