Katowice, dn. 22.02.2011r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę leków 1 Nr sprawy : ZP-11-004UN
W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z póżń.zm. ), udzielam następujących odpowiedzi :
Pyt.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 1 preparatu Geloplasma - roztwór
płynnej, zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500ml, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo
oferty? Odp.: NIE
Pyt.2) Czy Zamawiający dopuści Immonoglobulinę o zawartości co najmniej 95% immunoglobuliny IgG? Odp.: TAK
Pyt.3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sprecyzowanie terminu dostaw określonego w §1 ust.4 projektu umowy
i określenie go jako: do 24 godzin w pierwszym roboczym dniu od złożenia zamówienia? Odp.: Zamawiający nie
zmienia projektu umowy.
Pyt.4) Do §2 ust.8 ppkt a) i b) - Czy w związku niezbędnymi procedurami związanymi z realizacją przepisów ustawy
Prawo farmaceutyczne Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na uzupełnienie i/lub wymianę
reklamowanego towaru do 48 godzin? Odp.: Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Pyt.5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §5 ust.1 poprzez zapis o naliczaniu
ewentualnych kar za opóźnienie dostawy w wysokości nie większej niż 1% wartości niedostarczonego przedmiotu
zamówienia za każdy dzień zwłoki? Odp.: Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Pyt.6) Do §5 ust.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za odstąpienie od
umowy w wymiarze 10% wartości netto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? Odp.: Zamawiający nie
zmienia projektu umowy.
Pyt.7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 Ferii hydroxidum dextranum inj.
100mg2ml x 5amp? Odp.: TAK
Pyt.8) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 pozycja 1 złożenie oferty na preparat Fibrynowy Klej Tkankowy
taki jak Tissucol Kit 1ml? Odp.: TAK
Pyt.9) Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie immunoglobuliny w dawce 3g i 6g o nazwie handlowej
SANDOGLOBULIN P ? Odp.: TAK
Pyt.10) Czy Zamawiający dopuści podanie cen jednostkowych netto w kolumnie formularza cenowego za pełne
opakowanie handlowe z uwzględnieniem, że jeśli ilość nie będzie podzielna przez wielkość opakowania, to czy
Zamawiający dopuści wycenę preparatów za pełne opakowanie z zaokrągleniem w górę? Odp.: TAK
Pyt.11) Czy Zamawiający w formularzach cenowych, gdzie wymaga wyceny 1mg lub 1g dopuszcza podanie cen
jednostkowych z czterema miejscami po przecinku? Odp.: Polski system monetarny posiada tylko dwa miejsca po
przecinku i dlatego Zamawiający wymaga podawania cen TYLKO z dwoma miejscami po przecinku stosując
zaokrąglenia podane w SIWZ.
Pyt.12) Czy Zamawiający w formularzu cenowym pakiet nr 16 Ferric oxide saccharated comlex inj. 100mg – 5ml600 szt, wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt równoważny o nazwie Ferinject w postaci karboksymaltozy
żelazowej o dawce 50mg/ml- fiolka 2ml, oraz o dawce 50mg/ml – fiolka 10ml. Jeżeli tak to proszę Zamawiającego
o podanie ilości do wyceny. Odp.: Zamawiający dopuszcza lek o dawce 50mg/ml- fiolka 2ml w ilości 6000 szt.

Pyt.13) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty w Pakiecie nr 16 na leki w trybie art.4 pkt.3a Prawa
Farmaceutycznego( ustawa z dnia 6 września 2001r Prawo Farmaceutyczne) Odp.: TAK
Pyt.14) Czy oferowany w zadaniu nr 28 preparat Docetaxel powinien posiadać pełną rejestrację uwzględniającą
wskazanie do stosowania u pacjentów z operacyjnym rakiem piersi z przerzutami do węzłów chłonnych i bez
przerzutów, w leczeniu uzupełniającym w połączeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem? Odp.: TAK
Pyt.15) Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany w zadaniu nr 28 preparat Docetaxel przechowywany w temp.
Poniżej 250C był stabilny przez 6 godz. włączając czas trwania wlewu dożylnego wynoszący 1 godz? Odp.: TAK
Pyt.16) Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca zaoferował lek w postaci koncentratu do sporządzenia roztworu
do infuzji w dawce 20mg/1ml i 80mg/4ml? Odp.: TAK
Pyt.17) Czy w pakiecie numer 19 Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Cisplatyny, który podczas podawania
ma zarejestrowane częste przypadki wystąpienia posocznicy i niewydolności oddechowej u pacjentów? Odp.: NIE
Pyt.18) Czy w pakiecie numer 2 w rubryce opakowanie jednostkowe Zamawiający miał na myśli wycenę preparatu
Docetaxel koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji * 1 fiolka? Odp.: TAK. Zamawiający w pakiecie nr 2
anuluje zapis : wymagana jest wycena 1 g substancji czynnej
Pyt.17) PYTANIA DOTYCZĄCE ZMIAN W UMOWIE. Odp.: Pytania te nie są prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie
z art.38 ustawy PZP lecz próbą zmiany projektu umowy. ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA JAKIEKOLWIEK
ZMIANY PROJEKTU UMOWY.

Dyrektor SPSKM
dr n med. Włodzimierz Dziubdziela

