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Wyjaśnienia nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala przy
ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniach 28.I2.2Ot5r. uprzejmie wyjaśniam:
Pytanie 1; Dotyczy Pakietu 7 Czy wyrazą Państwo zgodę na przedstawienie oferty w pakiecie 7 na
leki w innych wielkoŚciach opakowań, ti. w pozycji 5 i 6 w opakowaniach 112 tabl zamiast 56 tabl?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opakowania,
Pytanie 2: Prosimy okreŚliĆ jak nalezy przeliczyĆ zamawiane ilościjezeli oferujemy inne wielkości
opakowań i otrzymujemy liczby ułamkowe; zaokrąglić do pełnych opakowa n czy zachować dwa
miejsca po przecinku?
OdpowiedŹ; Pytanie zbyt ogólne, brak informacjijakiego pakietu i pozycji dotyczy zapytanie.
Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę w innej wielkości opakowań anizeli ujęte w formularzu
ofertowym i dopuszczone w odpowiedziach na zapytania.
Pytanie 3: Czy Zamawiający ze względu na potencjalne korzyści finansowe, wyrazi zgodę na
wydzieleniu z Pakietu nr 35 pozycji nr 7 (Propofolum 10mg/ml a 20 ml x 5) i utworzenie oddzielnego
pakietu dla w/w pozycji, jednoczeŚnie ustanawiając kwotę wadium dla nowo powstałego pakietu.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 4: Czy Zamawiający ze względu na potencjalne korzyści finansowe, wyrazi zgodę na
wydzieleniu z Pakietu nr 34 pozycji nr 11 (P|ofed lOmg/ml a 20 ml x 5) i utworzenie oddzielnego
pakietu dla w/w pozycji, jednoczeŚnie ustanawiając kwotę wadium dla nowo powstałego pakietu.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 5= Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 w pozycji B dotyczącej ,,Liofilizowane drożdżaki
Saccharomyces boulardi typu Enterol kaps x 10szt" dopuszcza mozliwośćzaoferowania preparatu o
nazwie handlowej Floractin Enteric box (10 blistrów x 15 kapsułek * z przeliczeniem na takiej
wielkoŚci opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczar podtrzymuje zapisy SIWZ.
Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treściogłoszenia o zamówieniu
oraz nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,

zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert
26.0L.2OL6 r. pozostaje bez zmian.
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