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Sokółka dn. 22.01.2013r
WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 130000 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.
Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2013 Nr ogłoszenia – 2012/S 005-005562 z dnia 08.01.2013r
Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leków równoważnych w opakowaniach innych niż wskazane
w SIWZ i odpowiednie przeliczenie ilości wymaganych opakowań? Czy ilość opakowań należy zaokrąglić do
pełnych opakowań w górę czy pozostawić po przecinku
Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ dodatek 2 zapisał: Dopuszcza się możliwość zaproponowania preparatów w
opakowaniach innych (wielkość opakowania) niż opisane w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości tabletek,
kapsułek, fiolek, amp-strz itp. z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
2. Jak postąpić w przypadku zakończenia produkcji leku – nie wyceniać, czy wycenić lek po ostatnio
obowiązującej cenie z informacją pod pakietem o zakończeniu produkcji?
Odpowiedź: Brak wyceny lub brak produktu w sprzedaży doprowadzi do odrzucenia oferty.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane
lub kapsułki na drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z tym że zmiana ta nie może skutkować zmianą sposobu i miejsca
uwalniania oraz działania substancji leczniczej.
4. Grupa nr 57 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga produktu z zarejestrowanym wskazaniem w diagnostyce do
oceny płodowo-łożyskowej wydolności oddechowej w ciążach wysokiego ryzyka (test oksytocynowy)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Grupa 72 Opatrunki – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gazik o wymiarach 12,5 x 12cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gazik o wymiarach 12,5 x 12cm.
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