".;

z1li.ta I l.u

.;

WlELosPECJALIsTYczNY szPITAL MlEJsKl

ercu, m.i.a.sta"

#_Ą

im. J. STRUS|A
z ZAKŁADElvl o pl exu Ńczo-LEczN IczYM. sP zoz
z S|EDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZrułŃ

system

za.ządża^ia
lso 900] 200B

NlP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 0000002025

a Dyrektor
8 Centr, Szwajcarska

33 8 Fax. Szwa.jcarska
61 873 90 00 a ZoL, ul. Grunwaldzka

61 877 95

16118

]D 9]05036554

61 874 02 07
61 858 57 69
61 B58 57 90

uĄ4ry§e6lta|-strusia,ppznan,pI e-mail: dv§Klia@szpital-strusia-poznan.pI

WsM/DZPl3B

1

Poznań, dnia 11 maja 2018r,
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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 wyjaśnienieczy 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 myśliprodukt 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 treściogłoszenia o zamówieniu
oraz nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,

zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert
05.06.2018 r. pozostaje bez zmian,

- termin ten wyznaczony
niem
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