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Wyjaśnienla nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia §,

na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb Wielospecjatistycznego Szpitala przy

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmy w dniu 22.05,20t7r. uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie l= Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie B pozycja 4 leku Linezolid
Polpharma Zmglml300ml x 1?
Odpowiedź= Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 2= Czy Zamawiający wymagó aby leki w Pakiecie 11 poz. 1-5 oprócz zarejestrowanych
wskazań posiadały równiez objęte refundacją wszystkie wskazania pozarejestracyjne zgodnie z
Obwieszeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 20L7r. w sprawie wykazu refundowanych leków,
Środków spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów medyiznych na dzień
01 maja 2017r,?
Odpowied ź= Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3z Czy Zamawiający dopuszcza, aby leki zaoferowanie w Pakiecie II poz. 1-5 były objęte
obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii?
Odpowiedź= Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 4: Czy Zamawiający w par. 2.3 wykreŚli frazę: ,,i potwierdzonej przez właściwą jednostkę
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 wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5: Czy Zamawiający zmieni wartoŚĆ kary umownej określonej w par, 4,3 z too/o do kwoty
max2o/o? Obecna kara umowna jest raząco wygórowana.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 6= Czy Zamawiający w par. 7,3 na końcu doda frazę: ,,Korekta cen w przypadku obnizenia
cen urzędowych nie ma zastosowania, jeŚli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie
niższej"?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie7=DotyczyPakietunr6poz.2-prosimyodopuszczeniedowycenyop.x7szt,wilości
357,I4 op.( zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku ) ,lub 35B op. ( po zaokrągleniu do pełnych
opakowań w górę ).
OdpowiedŹlTak, Zamawiający dopuszcza wycenę op,x7 szt. iprosi o wycenę 357 opakowań.
Pytanie 8: Dotyczy Pakietu nr 6 poz, 7 - prosimy o dopuszczenie do wyceny op. x 10 szt. w ilości
12,5 op.( zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku ),lub 13 op.( po zaokrągleniu do pełnych
opakowań w górę ). Pozwoli to na złożenie bardzo korzystnej oferty cenowej .

Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę op. x 10 szt. iprosi o wycenę 12 opakowań.
Pytanie 9: Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 4 ,6 - brak dostępności leku , producent nie potrafi określić
dostępności . Prosimy o wykreŚlenie pozycji lub dopuszczenie do wyceny z ostatnią ceną sprzedaży i
infciimacją o braku produkcji.
Odpowiedź: Zamawiający prosi o wycenę z ostatnią ceną sprzedaży i informacją o braku produkcji.
Pytanie 1O: Dotyczy Pakietu nr B poz. 2 - prosimy o dopuszczenie do wyceny lek w postaci tabl.
powl. Pozwoli to na złozenie bardzo korzystnej oferty cenowej .

Odpow
s porząd

: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



Pytanie 11: Dotyczy Pakietu nr B poz. 3 - brak dostępności leku, producenci nie potrafi określić
dostępnoŚci . Prosimy o wykreŚlenie pozycji lub dopuszczenie do wyceny z ostatnią ceną sprzedaży i
informacją o braku produkcji.
OdpowiedŹ= Zamawiający prosi o wycenę z ostatnią ceną sprzedaży i informacją o braku produkcji.
Pytanie12:DotyczyPakietunrBpoz.4-prosimyodopuszczeniedowycenyop.xlszt.wilości
500 op.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
,i nie pÓwodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - tórmin ten wyznaczony na 26.o5.2ot7
r. pozostaje bez zmian.
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