'szpitaf

u

sercu miasta"

WIELOSPECJALISTYCZNY SZP|TAL MIEJSKl

im. J. STRUSIA
z ZAI(ŁADEM oPlEKUŃczo_LEczN tczYM. sP zoz
z SIEDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAŃ

§}śtęm]]::,]:],.'
iL]i:ar?,rtd?ania
.

,i:i§o 9ooj:żpOa

NlP: 778-1 3-50-01 6 REGON: 000306331 KRS: 0000002025

a Dyrektor

8

w sM / DZP / 38

1- 1 1

29BlN

/

Centr.

Szwajcarska

33 E Fax. Szwajcarska
61 873 90 00 @ ZOL. ul. Szkolna

61 877 95

lD*l§503§554

61 874 02 07
61 85B 57 69

61 858 57 90
wvwv.szpital_strusia.poznan.pl e-mail: dvrekcia@szpital-strusia,poznan.pI

20 L5

Poznań, dnia 15 styczeń 2076r,

Wyjaśnienia nr 3
do Specyfikacji rstotnych 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
otrzymaliśmyw dniach 29.L2.2015r. do 13.01 .2016r, uprzejmie wyjaśniam:
Pytanie 1: Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 13 poz. 5 i w pakiecie 43 poz. 5 w
Przedmiotowym postępowaniu: W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych

Probiotyków będących zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnych producentów, co jednakze ograniczyłoby
konkurencję do wyrobu tych wytwórców w poszczególnych pozycjach pakietu, uprzejmie prosimy o dopuszczenie
możliwoŚci złożeniaoferty w postaci równowaznego preparatu probiotycznego będącego dietetycznym środkiem
spozywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób

dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych
Lactobacillus rhamnosus (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) i
Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, tj. stanowiącym odpowiednik preparatu o
nazwie własnej wymienionej w SIWZ w poz. 5 pakietu 13, konfekcjonowanym w opakowaniach x 20 lub x 60
kapsułek - po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań.

OdpowiedŹ: Zamawiający zgodnie z pkt. IIL4. SIWZ dopuszcza produkty równoważne, Wykonawca winien
przeliczyĆ tak opakowania, aby całkowita iloŚĆ zamawiana nie uległa zmianie i była liczbą całkowitą a nie
ułamkową.

2= Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 47 pozycji B Corotrope-l0mg/lOml x
lOamp. i utworzenie osobnego pakietu celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli z pakietu, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3z Czy Zamawiający w Pakiecie 13 w Poz. 5 oraz w Pakiecie 43 w Poz. 5 dopuszcza mozliwośćzakupu
preparatu Multilac@ - po przeliczeniu na odpowiednią i|ośćopakowań x 10 kapsułek?
OdpowiedŹ: Zamawiający zgodnie z pkt. III.4. SIWZ dopuszcza produkty równowazne, Wykonawca winien
przeliczyĆ tak opakowania, aby całkowita iloŚĆ zamawiana nie uległa zmianie i była liczbą całkowitą a nie

Pytanie

ułamkową.

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Pakiecie nr 41
Immunoglobulina ludzka z polskiego osocza - 5o/o gotowy roztwór do sporządzania infuzji dożylnych fiolka x
2,5g/5Om1,5gl100ml, 10g/200ml maksymalna zawartośćIgA nie więcej niż22,0 mikrogramy na m|?
Wskazania: miastenia i przewlekła zapalna polineuropatia demielizacyjna (CIDĘ) to w przypadku rozliczenia
przetoczeń immunoglobulin w ramach wskazań programu lekowego Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w
chorobach neurologicznych (ICD-10: G6l.B, G62.B, G63.1, G70, G04.B, G73,L, G73,2,G72,4, G61,0. G36.0,
M33.0, M33.1, M33.2), kazda immunoglobulina zastosowana we wskazaniu zgodnym z programem lekowym,
jeżeli jest w załączniku B Leki dostępne w ramach programu lekowego, Wykaz refundowanych leków, środków
spożywczych specja|nego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2015 r.,
zostanie zrefundowana także w zakresie wykraczającym poza jej wskazania rejestracyjne. Jest to zgodne z
postanowieniami obwieszczenia Ministra Zdrowia, który na dzień 1 marca 2015r, nadał status świadczenia
gwarantowanego programowi lekowemu. Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych,
araz z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spozywczych specjalnego

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych" Natomiast zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ
2015_21_DGL z dnia 3O/O4/2OI5 obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 w przypadku rozliczenia przetoczeń
immunoglobulin w ramach Świadczenia gwarantowanego o kodzie 5.53.01.000t4OL i Leczenie przetoczeniami
immunoglobulin, sformułowanie: zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, zostało wykreślone.
Immunoglobu|iny są rozliczane jedynie za 1 gram przetoczonej immunoglobuliny bez konieczności spełnienia
kryterium zgodnoŚci ze wskazaniem rejestracyjnym zastosowanego produktu leczniczego. Działanie takie
umożliwi Zamawiającemu uzyskanie atrakcyjnej oferty cenówej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego, podtrzymuje zapisy SIWZ.

sporządziła: Anna

Pytanie 5: Czy w formularzu ofertowym w Pakiecie nr 2I poz, 29 (Proszek do sporządzania roztworu doustnego
zawierającego Makrogole do oczyszczania jelita typu Movipres x 2 saszetki) Zamawiający wyrazi zgodę na
wycenę preparatu Moviprep x 4 sasz. w ilości20 opakowań?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 6: Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie Nr 1 poz. 7 (Budesonidum 0,25 mglml płyn do inhalacji
2ml) posiadał zarejestrowane wskazanie u pacjentów z zespołem krupu- ostrym zapaleniem krtani, tchawicy
oskrzeli-niezależnie od etiologii ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 7: Czy w pakiecie Nr 1 poz. 7 (Budesonidum 0,25 mg/ml płyn do inhalacji 2ml) Zamawiający wymaga
produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego moze nastąpić już w ciągu ki|ku godzin od
rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga,
Pytanie 8: Czy Zamawiający w pakiecie Nr 23 poz. 7 i B (BetalocZOK 50 i 100 mg x 28) wymaga/ aby preparat
posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe,
ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 9: W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych probiotyków będących
zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnych producentów (włączając w to nazwę własną suplementu diety
w pakiecie 43 poz. 5) co jednakże ograniczyłoby konkurencję do wyrobu tych wytwórców w poszczególnych
pozycjach pakietu, uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwościzłożenia oferty w postaci równoważnego
preparatu probiotycznego będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego
przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany pod
względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG (działanie potwierdzone w
kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) w wysoce aktywnym stęzeniu 6 mld CFU/kapsułkę,
konfekcjonowanym w opakowaniach x 30 kapsułek - po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań.
Oferowany preparat zawiera również inulinę.
OdpowiedŹ: Zamawiający zgodnie z pkt. III.4. SIWZ dopuszcza produkty równoważne. Wykonawca winien
przeliczyĆ tak opakowania, aby całkowita ilośćzamawiana nie uległa zmianie i była liczbą całkowitą a nie

i

ułamkową.

Pytanie lO: Czy Zamawiający w pakiecie 72 pozycja B wymaga, aby zaoferowany Ceftazydym 19 był w postaci
proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie LLz Czy Zamawiający wymaga aby Ceftazydym 19,

w pakiecie 12 pozycja B,

zachowywał po

rozpuszczeniu trwałośćprzez 24 godz. w temp. 2-BaC?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie L2l Czy zamawiający wymaga aby Midazolam, w pakiecie 19 pozycja 37, 38 i 39, posiadał w swoim
składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilościosadów spowodowanych wytrącaniem
się produktów interakcji szkłaz płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność ijakośćmidazolamu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie L3l Czy Zamawiający w pakiecie 24 pozycji 12, t3 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego
Vancomycin Kabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie L4z Czy Zamawiający w pakiecie 24 pozycji 22,3I wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego
w opakowaniu typu ampułka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga,
Pytanie 15: Czy Zamawiający w pakiecie 25 pozyĄi 22, 23 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego
w opakowaniu po 20 ampułek?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraźa zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie L6:. Czy Zamawiający w pakiecie 27 pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w
opakowaniu fiolka?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie L7= Czy Zamawiający w pakiecie 31 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równowaznego w formie
roztworu gotowego do podaży Ciprofloxacin Kabi w opakowaniu flakon?
Odpowiedź : T ak, Zamawiający wy raża zgodę.
Pytanie 18; Czy Zamawiający w pakiecie 29 pozycji 23 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego
Cefepime Kabi 19, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie t9: Czy Zamawiający w pakiecie 29 pozycji 24 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego
Cefepime Kabi 29, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 20= Czy zamawiający w pakiecie 34 pozycji 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego
PROPOFOL 1olo, emulsja do wstrzykiwań i infuzji 0,29/2Oml w ampułkach zawierającego emulsję MCT/LCT w
systemie bezigłowym, który posiada w charakterystyce produktu leczniczego zapis o mozliwości stosowania u
dzieci od 1 miesiąca życia ponadto zastosowanie emulsji tłuszczowej MCT/LCT zmniejsza uczucie bólu w trakcie
podawania pacjentowi?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 2l: Czy Zamawiający w pakiecie 35 pozycji 7 wymaga, aby zaoferowany produkt zawierał emulsję
McT/LCT?
Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
sporządziła: Anna Jackowiak
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Pytanie 22l Czy Zamawiający w pakiecie 73 pozycji 3 miał na myŚli preparat w opakowaniu typu fiolka?

Opisany produkt nie występuje w opakowaniu ampułka.
Odpowiedź; Tak, Zamawiający potwierdza, iż miał na myślifiolkę.

Pytanie

23=

Czy Zamawiający w pakiecie 73 pozycji 5 miał na myŚli preparat w opakowaniu typu fiolka?

Opisany produkt nie występuje w opakowaniu ampułka.
Odpowiedź= Tak, Zamawiający potwierdza, iz miał na myŚli fiolkę.

Pytanie 24: Czy Zamawiający w pakiecie 74 pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu

leczniczego

Flumazenil Kabi 0,1mg/ml roztwór do wstrzykiwań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 25: Czy Zamawiający w pakiecie 80 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Paracetamol
Kabi, 10mg/ml, roztwór do infuzji w fiolce?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 26z Czy Zamawiający w par. 2,3 wykreśli frazę: ,,i potwierdzonej przez właściwąjednostkę
Zamawiającego co do wykonania dostawy,"? Zapis ten dotyczy wewnętrznych procedur Zamawiającego, które nie
mają wpływu na zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wykreśli powyższego zapisu.
Pytanie 27z Czy Zamawiający w par. 3.2 zmieni termin wymiany towaru wolnego od wad na 5 dni roboczvch?
Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki
bądŹ zbadania jakoŚciowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru.
Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisu, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 28: Czy Zamawiający zmieni wartośćkary umownej określonej w par. 4.3 z 7Oo/o do kwoty max 2o/o?
Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmieni waftości kary umownej.
Pytanie 29: Czy Zamawiający w Pakiecie 38 w poz. 2 dopuścizaoferowanie leku w postaci kapsułek?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 3O: Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 47 poz,30 do oddzielnego pakietu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli z pakietu, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 31: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 47 w poz. 39-47 leku w opakowaniu

konfekcjonowanym po 30 saszetek wraz z jednoczesnym przeliczeniem ogólnej ilościopakowań? Czy w
przypadku jeśliiIośćopakowań po przeliczeniu jest liczbą niecałkowitą to nalezy zaokrąglić do pełnego
opakowania w górę czy do dwóch miejsc po przecinku?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na opakowania po 30 szt. bez przeliczania zamawianej ilości
opakowań. Ilośćzamawiana w pozycjach 39-4L pozostaje bez zmian.
Pytanie 32z Czy Zamawiający w Pakiecie 47 w poz. 35 miał na myśli lek Tritace 2,5mg x 28? Wskazana w SIWZ
dawka nie występuje na polskim rynku.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli lek Tritace 2,5mg x 28,
Pytanie 33: W rozdziale XI pkt. 1. ppkt 2) SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty koncesji,
zezwolenia lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu lekami.
Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U" z 20tO r. Nr 107 poz, 679) nie są
wymagane specjalne koncesje, zezwolenia ani licencje na podjęcie działalnościgospodarczej w zakresie objętym
niniejszym zamówieniem. Ponieważ przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu w Pakiecie 81 są
wyroby medyczne, zwracamy się z prośbąo dopuszczenie do złożeniazamiast tego dokumentu - oświadczenia o
braku wymogu posiadania go dla wyrobów medycznych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oświadczenie o braku wymogu posiadania 9o dla wyrobów medycznych,
Pytanie 34: W rozdziale XI pkt. 3. ppkt 1) SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia, ze
oferowane leki zostały dopuszczone do obrotu medycznego w PoIsce i są zarejestrowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie Świadectwa zostaną okazane na każde ządanie zmawiającego,
Ponieważ przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu w Pakiecie 81 są wyroby medyczne, zwracamy
się z prośbąo dopuszczenie do złożeniazamiast tego dokumentu - oświadczenia że oferowane wyroby
medyczne zostaĘ dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, orazże odpowiednie świadectwa zostanąokazane na kazde żądanie zmawiającego,
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oświadczenieze oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do
obrotu medycznego w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie
świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zmawiającego.
Pytanie 35: Czy Zamawiający dopuŚci w Pakiecie 81 barwnik przedniej torebki błękit trypanu w opakowaniach
zawierających 1 fiolkę o objętości 1 ml? Jaką ilośćopakowań należy wówczas zaoferować?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 36= Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 81 barwnik przedniej torebki błękit trypanu w opakowaniach
zawierających 10 fiolek o objętości1 ml? Jaką ilośćopakowań należy wówczas zaoferować?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Ilośćzamawiana w tej sytuacji wynosi 15 opakowań.
Pytanie 37= Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby formularz ofertowy zawierał tylko te Pakiety, na które
Wykonawca składa ofertę?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że oferta może zawierać tylko te pakiety, w których wykonawca
składa ofertę,
Pytanie 38: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatnoścido 30 dni od daty doręczenia
faktury?
Odpowiedź: \ie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
sporządziła; Anna

L

w § 4 ust, 3 wzoru
wariościniezrealizowanej częŚci umowy?
Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie wyraza zgody.
Pytanie 4O: Uprzejmie prosimy o wyjaŚnienie czy w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie
cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmieniona?
OdpowiedŹ: Tak, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie cena brutto.
Pytanie 41; Do treŚci §1 ust.Z projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodnez
biezącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuzszego przechowywania zamówionych
produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek l2-miesięcznego okresu wazności
zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do
ostatniego dnia terminu ważnoŚci są pełnowartoŚciowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym
prosimy o skrócenie terminu waznoŚci do 6 m-cy
od
daty dostawy.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 42= Do treŚci §4 ust.3 prosimy projektu umowy o dodanie słów zgodnych z przesłankami art, 552
Kodeksu cywilnego: ",.. z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru
Kupującemu."
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody,
Pytanie 43: Do §4 ust.3 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obnizenie wymiaru kary do 5%
wartości niezrealizowanej częściumowy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraza zgody"
PYtanie 44= Do treŚci §4 ust.4 prosimy projektu umowy o dodanie słów zgodnych z przesłankami art. 552
Kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z
PrzePisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru
Kupującemu,"
Odpowiedź: Nie" Zamawiający nie wyraza zgody,
PYtanie 45: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku
mozliwoŚci dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło razącą startą dla
Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaz w cenie zblizonej do rynkowej lub na wyłączenie tego
produktu z umowy bez koniecznoŚci ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisów §7 ust.2 pkt 4)
projektu umowy)?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraza zgody,
Pytanie 46: Pakiet 53 Zwracamy się z prośbąo wyjaŚnienie/doprecyzowanie czy nie zaszła oczywista omyłka
pisarska w opisie preparatu i Zamawiający miał na myśliOctenilin żel do ran 20 ml, a nie jak jest w opisie
Octenilin zel do rąk 20 ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że chodzi o zel do ran 20ml.
Pytanie 47: Opisany produkt w pakiecie 53 zarejestrowany jest jako wyrób medyczny zgodnie z wszelkimi
przepisami prawa, prosimy o wyrazenie zgody na zaoferowanie produktu zarejestrowanego jako wyrób
medyczny w tej pozycji.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 48z Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1
W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust, 4 albo nie dotrzymania
terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,Io/o
wartoŚci brutto niedostarczonej w terminie partii towaru, jednak nie więcej niz 107o wartości brutto
niedostarczonei w terminie partii towaru.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 49: Pak. t poz, 1 Acetylocysteina 600 mg x 20 tabl. - brak dostępnego na rynku opakowania x 20
tabl. Czy Zamawiający dopuŚci wycenę w opakowaniu x 10 tabletek musujących z odpowiednim przeliczeniem
ilościopakowań?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 5O: Pak. 7 poz. 3 Aflegan 15 mg/2 ml, inj. 10 amp. - czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku
równowaznego w opakowaniu x 5 amp.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 51: Pakiet nr 1 poz. 6 Flegamina 8mg x 20 tabl., czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku w
opakowaniu x 40 tabl. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, w jaki sposób przeliczyć wymaganą ilość
opakowań - czy zaokrągliĆ do pełnych opakowań w górę, czy wycenić z dokładnościądo dwóch miejsc po
przecinku ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 52: Pak. ! poz,7 Pulmicort 0,25ug płyn do inh. 150op. * czy nalezy wycenić 150op, x 20pojemników?
Odpowiedź: Tak, nalezy wycenić 150 op, x 20 pojemników.
Pytanie 53: Pak. l poz, 14 Onbrez 300p9 x 90 szt. - preparat dostępny tylko w opakowaniu x 30 kaps. Czy
Zamawiający dopuŚci wycenę takiego opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilościopakowań?
OdpowiedŹzTak, Zamawiający dopuszcza opakowanie x 30 kaps. Ilośćzamawiana pozostaje bez zmian.
Pytanie 54: Pak. 2 poz. 5 i 6 Metforminum h/chloricum - czy Zamawiający dopuszcza wycenę w postaci
Pytanie 39: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych

umowy do

5olo

sporządziła: Anna

Pytanie 55: Pak, 2 poz"

7

Metforminum h/chloricum 0,5g

x

60tabl

o

przedłużonym uwalnianiu

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania x 30szt, z zachowaniem wymaganej ilościleku?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie56:

Pak.3poz,4i5

insulinum humanum + insulinum isophanicum ( M 10)

i(

M 20 )

-

-

czy

koniec

produkcji *Czy należy podaĆ ostatnią cenę preparatu z informacją pod pakietem czy nie należy wyceniać wcale?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny według ostatniej ceny preparatu,
Pytanie 57: Pakiet nr 6 Thealoz krople 19 ml - preparat dostępny w opakowaniu 10 ml - czy Zamawiający
wyraża zgodę na wycenę 10 mp x 10 ml
bdpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę 10 op. x 10ml.

Pytanie 58: Pakiet 10 poz. 5,6,7 Doltard

-

preparat występuje tylko w postaci tabletek

działaniu - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w takiej postaci?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 59: Pakiet nr 10 poz. 17 Ketamina 0,5g/L0 ml x 5 fiolek

-

o

przedłuzonym

wstrzymanie obrotu * Czy należy podać

ostatnią cenę preparatu z informacją pod pakietem czy nie należy wyceniać wcale?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny według ostatniej ceny preparatu.

Pytanae 6O: Pakiet 10 poz. 23,24 Remifentanyl x 5 amp

postaci fiolek?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza fiolki.

PYtanie 61: Pakiet nr 13 poz. 4 Lakcid liofiliz.

x

10 amp

-

czy Zamawiający dopuściwycenę preparatu w

-

czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku

w

opakowaniu x 50 amp?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 62: Pakiet nr 16 poz. 14 Vessel Due x 50 tabl. - czy Zamawiający dopuści wycenę w postaci kapsułek,
tylko w takiej postaci jest dostępny na rynku?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza kapsułki.
Pytanie 63: Pakiet nr t7 poz. 26 i 27 Nonpres - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci
tabletek powlekanych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tabletki powlekane, ale nie wymaga.

Pytanie 64: Pakiet nr 18 poz. 7 Diclofenac 50 mg x 50 tabl. powl.

-

czy Zamawiający dopuściwycenę

preparatu w postaci tabletek dojelitowych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tabletki dojelitowe, ale nie wymaga,
Pytanie 65: Pakiet nr 18 poz. B Diclofenac prolong 100 mg x 20 tabl. powl. - czy Zamawiający dopuściwycenę
preparatu w postaci kapsułek o przedłuzonym działaniu?
OdpowiedŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza kapsułki o przedłuzonym działaniu, ale nie wymaga.
Pytanie 66: Pakiet nr 19 poz. 11 Citalopram 20 mg x 20 tabl. - czy Zamawiający dopuściwycenę preparatu w
postaci tabletek powlekanych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tabletki powlekane, ale nie wymaga,
Pytanie 67: Pakiet nr 19 poz, 21 Gabapentin 100 mg x 100 tabl. - czy Zamawiający dopuściwycenę preparatu
w postaci kapsułek tylko w takiej postaci lek jest dostępny na rynku?
Odpowiedź z T ak, Zamawiający dopuszcza kapsułki.
Pytanie 68: Pakiet nr 19 poz. 22 Gabapentin 600 mg x 100 kaps. - czy Zamawiający dopuściwycenę preparatu
w postaci tabletek powlekanych tylko w takiej postaci lek jest dostępny na rynku?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tabletki powlekane.
Pytanie 69: Pakiet nr 19 poz. 44 Relanium 5 mg x 20 tabl - czy Zamawiający dopuściwycenę preparatu w
postaci tabletek powlekanych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tabletki powlekane, ale nie wymaga.

Pytanie 7O: Pakiet nr 19 poz, 46 Risperidon 1 mg x 30 tabl

-

czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę

preparatu w opakowaniu x 20 tabl. powlekanych z odpowiednim przeliczeniem ilości?
OdpowiedŹ:Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie x 20 tabl. Ilośćzamawiana pozostaje bez zmian.
Pytanie 71: Pakiet nr 19 poz. 47 Risperidon 2 mg x 20 tabl. - czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w
postaci tabletek powlekanych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tabletki powlekane, ale nie wymaga.
Pytanie 72: Pakiet 2t poz, 9 - Hepatil 150m9 x 40 tabl - czy w związku z faktem, ze brak jest produkcji

Hepatilu 150mg x 40tabl. zarejestrowanego jako lek, a obecny jest na rynku preparat o składzie 100mg L
Asparginian L-Ornityny + 35mg Choliny zarejestrowany jako suplement diety, Zamawiający wyrazi zgodę na
wycenę dostępnego na rynku preparatu?
OdpowiedŹ: Zamawiający zgodnie z pkt. III.4. SIWZ dopuszcza produkty równowazne.
Pytanie 73: Pakiet 2t poz, 20 Rectanal 150ml płyn doodbytniczy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zaoferowanie leku o bardzo podobnym składzie i tożsamym działaniu terapeutycznym Enema 150ml płyn
doodbytniczy pakowany po 50 flakonów?
OdpowiedŹ: Ww preparat w formularzu ofeftowym znajduje się pod poz. 19 i na tę pozycję Zamawiający
udziela odpowiedzi: Zamawiający zgodnie z pkt. III.4. SIWZ dopuszcza produkty równowazne,
Pytanie 74: Pakiet nr 2L poz.25 Citra Flee Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Makrogol 74 g x
48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii
Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest
korzystna dla Zamawiającego?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 75: Pakiet nr 2L poz. 25 Citra Fleet saszetki 15;0B 9 - preparat dostępny w opakowaniu x 2 saszetki
óraz 50
- prosimy o podanie jakie opakowanie nalezy wycenić.
eży wycenić opakowanie x 2 saszetki.

spou ądzjła:

Pytanie 76: Pakiet 2t poz.28 Preparat do czyszczenia okręznicy proszek 74g x 50 typu Fortrans
Czy Zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 50 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) , który jest jedynym
preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w
rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii i jest jedynym preparatem stosowanym do przygotowania pacjenta
do badania wymienionym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania
raka jelita grubego?
OdpowiedŹ: Ww preparat w formularzu ofertowym znajduje się pod poz. 27 i na tę pozycję Zamawiający
udziela odpowiedzi: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie 77z Pakiet nr 23 poz.9 i 10 Bisoprolol 5mg, 10 mg tabl - czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu
w postaci tabletek powlekanych?
Pdpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 78: Pakiet ,nr 23 poz. 7t i 12 Carvedilol 6,25mgx30 tabl i Carvedilol t2,5mg x 30 tabl - czy
Zamawiający dopuszcza wycenę leku równoważnego w postaci tabletek powlekanych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tabletki powlekane, ale nie wymaga.
Pytanie 79l Pak, 23 poz, 44 Nootropil 800mg tabl, x 90szt. - Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku
równoważnego w innych opakowaniach?
OdpowiedŹ: Zamawiający zgodnie z pkt. III.4. SIWZ dopuszcza produkty równowazne.
Pytanie 8O: Pakiet nr 23 poz. 70 Valsartan B0 m9 x 28 tabl- czy Zamawiający dopuściwycenę preparatu w
postaci tabletek powlekanych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga,
Pytanie 81: Pak. 25 poz. 22 Kalium Chloratum 15% 10ml x 2Ofiol. - czy Zamawiający dopuści wycenę leku
równoważnego pakowanego po 20 amp.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 82: Pak, 25 poz. 23 Kalium Chloratum 15olo 20ml x lOfiol. - czy Zamawiający dopuści wycenę leku
równoważnego pakowanego po 20 amp.?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 83: Pakiet nr 25 poz. 33 Fenofibrat tabl x 60 - prosimy o doprecyzowanie dawki i wielkości
opakowania ( brak takiego opakowania na rynku ).
OdpowiedŹ: Zamawiający doprecyzowuje: Fenofibrat 200mg tabl x 30szt, Ilośćzamawiana pozostaje bez
zmian,
Pytanie 84: Pakiet nr 26 poz, 4 Bedicort g krem - koniec produkcji Czy należy podać ostatnią cenę preparatu z
informacją pod pakietem czy nie należy wyceniać wcale?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny według ostatniej ceny preparatu.
Pytanie 85: Pakiet nr 26 poz. 9 Cocarboxylasum inj - koniec produkcji. Czy należy podać ostatnią cenę
preparatu z informacją pod pakietem czy nie należy wyceniać wcale?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny według ostatniej ceny preparatu.
Pytanie 86: Pakiet nr 29 poz. B Biodacyna inj x 1 fiolka - czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci
ampułek?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza ampułki, ale nie wymaga.
Pytanie 87: Pakiet nr 29 poz. 11 Ciprofloxacin 500 mg x 10 tabl - czy Zamawiający dopuści wycenę leku w
postaci tabletek powlekanych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tabletki powlekane, ale nie wymaga.
Pytanie 88: Pak. 29 poz. 13 Fluconazol 200mg/100ml - czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku w
opakowaniach x 10 butelek?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 89: Pak. 29 poz. 14 Fluconazol 0,05kaps. x 7 szt - czy Zamawiający dopuściwycenę preparatu w
opakowaniu x 28 kaps z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 9O: Pak. 29 poz.14 Fluconazol 0,05kaps - czy mozna zaproponować preparat w postaci tabletek?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tabletki, ale nie wymaga.
Pytanie 91: Pak. 29 poz, 17 Ketokonazol 0,2g x 2Otabl, - czy Zamawiający dopuściwycenę preparatu w
opakowaniu x 10 tabl z odpowiednim przeliczeniem ilości,tylko takie opakowanie jest dostępne na rynku?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 92: Pakiet nr 29 poz. 22 Metronidazol ]. g czop. - koniec produkcji Czy należy podać ostatnią cenę
preparatu z informacją pod pakietem czy nie należy wyceniać wcale ?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny według ostatniej ceny preparatu.
Pytanie 93: Pakiet nr 29 poz, 23 i 24 Maxipime - czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku w opakowaniach x
1O fiolek?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 94: Czy Zamawiający wymaga zgodnoŚci farmaceutycznej w pakiecie nr 30 poz. 1,2 (leki pochodzą od
jednego producenta) obu dawek Linezolidu (tj. 200 mg i 600 m9) w przypadku rozpoczynania terapii od wlewu
3x200 mg? Takie postępowanie ułatwia rozpoczęcie terapii przy zachowaniu ostrożnościi zminimalizuje
ewentualne straty leku, a takze pozwoli szybko reagować w przypadku działań niepoządanych wynikających z
interakcji z innymi lekami i schorzeniami towarzyszącymi. Kontynuacja leczenia odbywa się potem tym samym,
już sprawdzonym produktem.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby leki pochodziły od jednego producenta.
Pytanie 95: Czy Zamawiający w pakiecie 30 poz, nr, 5 wymaga zaoferowania kompletnej formy Voriconazolu,
CzylI Voriconazole 200mg proszek + rozpUSzczalnik
czyli
rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji (50 ml z 0,9o/o
roztworem chlorku sodu w wodzie do wstrzykiwań) +sterylny łącznik oraz sterylna strzykawka jednorazowa,
sporządziła: Anna
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Zastosowanie tej postaci leku (NF) zdecydowanie ułatwia podanie produktu iminimalizuje ryzyko strai leku,
Dzięki gotowemu rozpuszczalnikowi za każdym razem otrzymuje się odpowiednie stężenie leku, wykluczając
możliwoŚĆ pomyłki i zastosowania nieodpowiedniej iloŚci lub stężenia rozpuszczalnika, albo rozpuszczalnika
niekompatybilnego do substancji czynnej.
Odpowiedź z r ak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
Pytanie 96: Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku w pakiecie nr 30 poz, B-10 pochodziły od
jednego producenta?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie 97= Czy Zamawiający wymaga/ aby leki w pakiecie nr 30 poz. B-10 były zarejestrowane we wskazaniu:
o Ą, choroby układu nerwowego w tym:
. - zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
. - ostre urazy rdzenia kręgowego.
r B. choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
r c. choroby oczu w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne izapalenia obejmujące oko ijego
przydatki?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie 98: Pakiet nr 32 poz, 2 Formalina 4Oo/o 5 l * brak na rynku preparatu o takim stężeniu prosimy o
podanie czy należy wycenić Formalinę 35 o/o 5 l czy Formalinę 37 o/o 5 kg?
Odpowiedź: Należy wycenić Formalinę 37 o/o 5 kg.
Pytanie 99: Pakiet nr 33 poz, 1 Lactulose 9,75g/lO ml 200 ml - Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu
Lactulosum 1Og/15 ml 200 ml -300 op.?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 1OO: Pakiet nr 33 poz.2 Lactu|ose 9,75g/I0 ml 500 ml - Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu
Lactulosum 10g/15 ml 500 ml -50 op.?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 1O1: Pakiet nr 33 poz, 3 Dalacin inj 600 mg/4 ml
Odpowiedź: Brak treścizapytania,
Pytanie 1O2: Pak. 33 poz. 4 i 5 Vancomycin 0,59 i 19 - czy Zamawiający dopuści wycenę leku w opakowaniu
x 1 szt?
OdpowiedźzTak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 103: Pak.33 poz.6i7 - Ceftriaxon Li29- czyZamawiającydopuści wycenę leku wopakowaniu x 1
szt.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga,
Pytanie 1O4: Pakiet nr 34 poz, 15 Ubretid amp - brak produkcji - Czy należy podać ostatnią cenę preparatu z
informacją pod pakietem czy nie naleźy wyceniać wcale?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny według ostatniej ceny preparatu.
Pytanie 1O5: Pakiet nr 35 poz. 6 Wekuronium 0,0049 inj x 50 amp - preparat dostępny w opakowaniu x 10
amp - prosimy o zgodę na Wycenę takich opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedźl,Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 1O6: Pakiet nr 35 poz. 9 i 10 Rocuronii bromidum x 5 amp - prosimy o zgodę na wycenę preparatu w
op x 10 fiolek, tylko takie opakowania są dostępne na rynku.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 1O7: Pakiet nr 38 poz. 2 Omeprazol 20mg tabl" 14 szt, - czy Zamawiający dopuściwycenę leku w
postaci kapsułek w opakowaniu x 28?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 1O8: Pak. 48 poz. 2 Alvogyl 2o/o 20O g płyn - koniec produkcji - czy Zamawiający wymaga wyceny
preparatu wg ostatniej ceny czy nie należy wyceniaĆ go wcale?
OdpowiedŹ: Zamawiający w formularzu ofertowym pod poz. 2 wymaga Alvogyl pasta 12g, wobec tego nie
odpowie na pytanie z uwagi na rozbiezności w przedmiocie zamówienia.

Pytanie 1O9: Pakiet nr 48 poz. 15 Vagothyl płyn -

-

koniec produkcji

-

preparatu wg ostatniej ceny czy nie nalezy wyceniaĆ 9o wcale ?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny według ostatniej ceny preparatu.

Pytanie 11O: Pakiet nr 61 poz, 1 i 2 Sandimmun Neoral tabl

-

czy Zamawiający wymaga wyceny

czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę

preparat w postaci kapsułektylko w takiej postaci lek jest dostępny na rynku.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 111: Pakiet nr 80 poz.l Paracetamol x 10 amp - czy Zamawiający dopuściwycenę leku w postaci
fiolek?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza fiolki, ale nie wymaga.
Pytanie 112: Pakiet 2t poz.27 Preparat do czyszczenia okrężnicy proszek 74g x 50 typu Fortrans, Czy
Zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74gx 50 saszetek (PEG 4litry - Fortrans), który jest jedynym
preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w
rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii i jest jedynym preparatem stosowanym do przygotowania pacjenta
do badania wymienionym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania
raka jel ita g ru bego (http //pbp.oro. pllkolonoskopia/przvgotowa n ie)
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie 113: Pakiet nr 2t poz,29 Moviprep x 2 saszetki. - Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu
Makrogol 74ng x 4 saszetki, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo
Endoskopii Piżevt'odu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii . którego oferta
:
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cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

do SIWZ nie prowadzą do zmian treściogłoszenaa o zamówieniu
powodują
oraz nie
koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,
zamawiający nie przedłużaterminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na
26.01.2016 r. pozostaje bez zmian.
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