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WYJAŚNIENIA / ZMIANA TREŚCI SIWZ  
przedmiot postępowania:  dostawa produktów leczniczych i artykułów aptecznych 
tryb postępowania:  przetarg nieograniczony 

 
Zamawiający udziela wyjaśnień na otrzymane w toku postępowania zapytania: 

Pyt.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Pakietu nr 1 pozycji 839 tj. Optium XIDO test pask. 50 
szt. do osobnego Pakietu np. Pakiet nr 1 A? 
Uzasadnienie: jako producent pasków, w obecnym kształcie SIWZ nie jesteśmy dopuszczeni do przetargu 
albowiem w naszej ofercie nie posiadamy wszystkich pozostałych  wyrobów z tej grupy. Jednocześnie 
nadmieniam, że jako producent ww pasków gwarantujemy najniższą ich cenę.  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 prosimy o wydzielenie osobnej kwoty wadium dla 
nowo powstałego pakietu. 

Ze względów logistycznych Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 

Pyt.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę, dla pakietu nr 1, poz. 839, terminu realizacji dostaw 
cząstkowych na 2 dni robocze od złożenia zamówienia? 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 

Pyt.3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu projektu umowy, par. 3, pkt. 2, na:  
„Za termin zapłaty strony uważać będą datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”? 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 

Pyt.4 
Czy w pakiecie nr 2 poz. 28, 29 i 30 (Pulmicort zaw. do inh. z neb.  0,250;  0,125 i 0,500 mg/ml, 2 ml 20szt.) 
Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w 
ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? TAK 

Pyt.5 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 29 (Pulmicort zaw. do inh. z neb. 0,125 mg/ml, 2 ml 20szt.) wyraża 
zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą 
Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?       

Zamawiający nie przewiduje tego wymogu.                                          

Pyt.6 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 28, 29 i 30 (Pulmicort zaw. do inh. z neb.  0,250;  0,125 i 0,500 
mg/ml, 2 ml 20szt.) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach 
pochodziły od tego samego producenta ? TAK 

Pyt.7 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2  poz. 7, 8 i 9 (Betaloc ZOK 25, 50 i 100  tabletki o przedł. uw. 25, 50 i 100 
mg 28 tabl.) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca 
takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków? 
TAK 
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