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Poznań, dnia 11 maja 2018r,
WsM/DZPl3B 1 _39B4lN/20 1B

Wyjaśnienia nr 1
do §pecyfikacji lstotnych 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 10,05,201Br, uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu nr 10, prosimy o wyjaśnienie czy produkt leczniczy nabywany w ramach
postępowania na dostawę produktów leczniczych - powtórzenie dla potrzeb Wielospecjalistycznego
Szpitala Miejskiego im. JÓzefa Strusia w Poznaniu (WSM/DZPI3B1-39B4/N/2018) w zakresie pakietu
nr 10 (Avastin) będzie nabywany przez Zamawiającego w celu stosowania w ramach programu
lekowego: Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego lub programu lekowego: leczenie chorych
na zaawansowanego raka jajnika?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie będzie stosował produktu leczniczego w ramach programu
lekowego: Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego lub programu lekowego: leczenie chorych
na zaawansowanego raka jajnika.
Pytanie 2: Dotyczy Pakietu nr 10, czy Zamawiający w pakiecie 10 miał na myśli produkt leczniczy o
nazwie międzynarodowej Bawacizumab w dawce 0,19 (100mg)/4 ml?
OdpowiedŹ: Zamawiający miał na myŚli produkt leczniczy Bevacizumab 0,19 (100mg)/4 ml.

Ponieważ 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
05.06.2018 r. pozostaje bez zmian,
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