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Sokółka dn. 26.01.2017r
WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 209000 euro
na dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w
recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej
SIWZ - CPV - 33600000-6.
Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2017 Nr ogłoszenia – 2017/S 010-014654 z dnia 14.01.2017r
Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
1. Dot. grupy nr 8 Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na Koncentrat czynników zespołu protrombiny proszek
i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 600 j.m. standaryzowany na zawartość czynnika: II, VII,IX,
X; posiadający takie same wskazania do stosowania jak koncentrat czynników zespołu proprombiny 500j.m.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Dot. grupy nr 8 Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na Koncentrat zespołu protrombiny nie zawierający
białka S lecz zawierający AT III, posiadający takie same wskazania do stosowania jak inny koncentrat
zawierający białko S? Zgodnie z dostępną literaturą i zaleceniami ACCP 2012 wymagana jest odpowiedna
zawartość ATIII, która zabezpiecza przed powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
3. Czy zamawiający wymaga aby Midazolam w pakiecie 56 pozycja 7, 8 i pakiecie 63 pozycja 1 posiadał w swoim
składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem
się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym SPZOZ LEKI/2017, w
pakiecie (grupie) Grupa 23, w pozycji 22 oraz w pakiecie (grupie) Grupa 34, w pozycjach 26 oraz 33 dopuszcza
możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 (20
blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta Novascon
Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy. Pozwoli to naszej firmie
złożyć -poprzez współpracujące z nami hurtownie- konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru
najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
5. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym SPZOZ LEKI/2017, w
pakiecie (grupie) Grupa 32, w pozycjach 30 oraz 31 dotyczących „Saccharomyces boulardii” dopuszcza
możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 kapsułek producenta Novascon
Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy. Pozwoli to naszej firmie
złożyć -poprzez współpracujące z nami hurtownie- konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru
najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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