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Katowice, dn. 23.03.2018r

WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę LEKÓW - 8. Nr sprawy : ZP-18-039UN
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 wymaga, aby w Pakiecie nr 20 poz. 1, 2 produkt Imatinibum nie posiadał
szczególnych wymagań dotyczących sposobu przechowywania z uwagi na fakt, że lek jest
przepisywany w lecznictwie ambulatoryjnym, transportowany przez pacjenta, a brak zaleceń co do
warunków przechowywania gwarantuje stabilność chemiczną leku i tym samym bezpieczeństwo
pacjenta? Odp.: Zamawiający wszystkie swoje wymagania określił w SIWZ. Dopuszcza jednak
oferowany preparat.
Pyt.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie nr 1 na produkt leczniczy Talidomid
100mg x 30 szt w postaci kapsułek zamiast tabletek wymienionych w formularzu asortymentowocenowym SIWZ, pochodzący z importu docelowego? Odp.: Zamawiający podtrzymuj swoje
wymagania określone w SIWZ
Zamawiający działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164, z późn. zm.), koryguje i uzupełnia treść SIWZ o następujące zapisy:
Pakiet Nr 3
Dawka : wykreśla się 0,58mg i wpisuje się 0,5 mg
Pakiet Nr 6
W załączniku asortymentowo-cenowym dodaje się zapis o treści:
Zamawiający wymaga:
a) aby oferowany lek znajdował się na liście leków refundowanych w części C ( Leki stosowane w ramach
chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym
stanem klinicznym) w dniu otwarcia ofert
b) aby cena brutto leku nie przekraczała wysokości limitu finansowania przedstawionej w części C leków
refundowanych w dniu otwarcia ofert
Pakiet Nr 14
W załączniku asortymentowo-cenowym dodaje się zapis o treści:
Zamawiający wymaga:
a) aby oferowany lek znajdował się na liście leków refundowanych w części C ( Leki stosowane w ramach
chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym
stanem klinicznym) w dniu otwarcia ofert
b) aby cena brutto leku nie przekraczała wysokości limitu finansowania przedstawionej w części C leków
refundowanych w dniu otwarcia ofert
Pakiet Nr 19
Nazwa : wykreśla się METHOXALEN i wpisuje się METHOXSALEN
Powyższe odpowiedzi i zmiany SIWZ są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach
niniejszego postępowania.
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