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Wyjaśnienia nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę produktów leczniczych - powtórzenie dla potrzeb Wielospecjalistycznego
Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmy w dniu 0B.04,2016r. uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie 1: Dotyczy pakietu nr 2 dotyczy poz, 1i2 Lactulosum 9,75g/IOml -200 ml iLactulosum
9,759/70 ml 500 ml - czy w związku z brakiem na rynku leku o takim stęzeniu Zamawiający dopuści
wycenę preparatu równowaznego Laculosum 667mg/ml2OO ml i Lactulosum 667mglml 500 ml
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczaI podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2: Dotyczy pakietu nr 2 dotyczy poz. 3 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę
preparatu w opakowaniu x 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem iloŚci , celem zaoferowania
korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
Pytanie 3: Dotyczy pakietu nr 2 dotyczy poz, 4,5,6,7 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę
preparatu w opakowaniu x 1 szt, z odpowiednim przeliczeniem iloŚci , celem zaoferowania
korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź= Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga,
Pytanie 4z Dotyczy pakietu nr 4 poz, 2 Alvogyl; poz. 15 Vagothyl - koniec produkcji - czy nalezy
wyceniĆ pozycje podając ostatnią cenę zakupu czy nie na|ezy wyceniać wcale.
OdpowiedźlTak, Zamawiający prosi o wycenę podając ostatnią cenę zakupu.

Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu
oraz nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,
zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na
L4.04.2OI6 r. pozostaje bez zmian.
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