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 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę LEKÓW - 30.   Nr sprawy : ZP-17-123UN 
 
 
                  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  W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, 

czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 8,  produkt o takim samym zastosowaniu 
klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, zawierający  7 g azotu, 960 
kcal energii niebiałkowej, 1140 kcal całkowitej wartości energetycznej, Olimel  N7 E 1000 ml? 
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.  

 
Pyt.2 Czy w pakiecie Nr 12 poz. 1 (Budesonidum 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji a 2 ml) Zamawiający 

wymaga produktu,  po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już                        
w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?  

Pyt. 3. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 12 poz. 1 (Budesonidum 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji a 2 ml) 
wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie                  
z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?  

 
Pyt.4  Czy Zamawiający w pakiecie Nr 12 poz. 1 (Budesonidum 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji a 2 ml) 

dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?  
 
Pyt.5 Czy w pakiecie Nr 12 poz. 1 (Budesonidum 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji a 2 ml) Zamawiający 

wymaga leku w postaci budezonidu zmikronizowanego? 

Pyt.6 Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 dopuści do zaoferowania produkt  równoważny Trzykomorowy 
zestaw  do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierający : roztwór aminokwasów z elektrolitami, 
roztwór glukozy z cynkiem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:40 oraz 10% olej rybi - 4,5-5,0g kwasów 
omega 3 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający  6,8-6,9 g azotu - objętość 1250 ml? 

Odp. na pytania nr 1 – 6 : Zamawiający wszystkie swoje wymagania i oczekiwania dotyczące 
przedmiotu zamówienia zawarł w treści SIWZ i nie zmienia ich. 

 

Zgodnie z art.38 ust.4 Zamawiający zmienia treść SIWZ korygując omyłki pisarskie w następujący 

sposób:  

1) Okres, na który będzie zawarta umowa wynosi 24 miesiące 

2) Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2018r godz.10:00 

3) Termin otwarcia ofert odbędzie w dniu 12.02.2018r godz.10:30 

4) W zakresie wszystkich załączników asortymentowo-cenowych, w ostatniej kolumnie wymaga się 

podania kodu EAN 

 

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  


