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Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Dotyczy: postępowania
ępowania przetargowego na dostawę leków
ków dla potrzeb SZChPiG w Bystrej - nr
sprawy: 20/EZP/380/MAS/42012
20

W związku
zku ze złoŜonymi
złoŜ
zapytaniami dotyczącymi treści siwz, stosownie
tosownie do art. 38 ust 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
zamówie publicznych, Specjalistyczny Zespół
Chorób Płuc i Gruźlicy
Gruź
w Bystrej wyjaśnia:

Pytanie nr 1.
Czy Zamawiający
ący w pakiecie nr 3 (7), Vincristine inj, r-r
r r do wstrz. 1mg/1ml (siarczan
winkrystyny) x 1fiolka w ilości
ilo 50 op., dopuszcza wycenę preparatu w postaci:
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. (1 mg) 10 fiolek + rozp., w ilości
ilo 5 op.?
Odpowiedź
Zamawiający
cy dopuszcza preparat Vincristine w postaci proszku i rozpuszczalnika do
sporządzania
dzania roztworu (1mg) w opakowaniach po 10 fiolek z załączonym
zał czonym rozpuszczalnikiem, w
ilości 5 op.?
.
Pytanie nr 2.
Czy Zamawiający
ący w pakiecie nr 7 (22)poz. 1, Benzyl Benzoate 150g płyn w ilości
ilo 5 op.,
(zakończona
czona produkcja), dopuszcza wycen
wycenę preparatu Skin Protect, płyn, 120 ml w ilości 7 op.?
Odpowiedź
Zamawiający
cy dopuszcza preparat Skin Protect płyn 120 ml w ilości
ci 5 opakowa
opakowań.
Pytanie nr 3.
Czy Zamawiający
ący w pakiecie nr 7 (22)poz. 4, Neocapsiderm maść 40g, w ilo
ilości 30 op., dopuszcza
wycenę preparatu konfekcjonowanego x 30g w ilości
ilo 40op.? (dostępne
pne opakowanie zawiera 30g)
Odpowiedź
Zamawiający
cy dopuszcza preparat Neocapsiderm maść
ma x 30 g w ilości
ści 30 opakowań.
opakowa
Pytanie nr 4.
Czy Zamawiający
ący wyrazi zgodę
zgod na wykreślenie
lenie lub wydzielenie z pakietu nr 7 (22)poz. 16,
Thrombine 40, (400j) x 5 amp,? (problemy z dostępnością
dost
preparatu)
Odpowiedź
Zamawiający
cy nie wyraŜa
wyra zgody na wykreślenie
lenie ani wydzielenie pozycji z pakietu.
Pytanie nr 5.
Czy Zamawiający
ący
cy w pakiecie nr 8 (25)poz. 2, Iohexol 350 mg jodu ,fiol 20ml w ilości
ilo 15
fiolek, dopuszcza wycenę
wycen preparatu konfekcjonowanego po 50ml w opakowaniach x10 szt.
Czy naleŜyy wówczas wyceni
wycenić 2 op. X 10 sztuk ( 20 fiolek) ?
Odpowiedź
Zamawiający
cy nie dopuszcza w/w preparatu.
preparatu
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Pytanie nr 6.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie z pakietu nr 8(25) poz.6 , Viper
Venom Antitoxin inj 500j /5ml x 1amp (brak dostępności preparatu)?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie ani wydzielenie pozycji z pakietu.

W zakresie, w jakim udzielone odpowiedzi na zapytania zmieniły treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, naleŜy je traktować jako zmianę treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia dokonaną na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy.
W związku z powyŜszym w treści oferty, w szczególności w formularzach ofertowych
przygotowanych w oparciu o formularze zamawiającego, naleŜy dokonać odpowiednich
zmian.

Dyrektor SZChPiG w Bystrej
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