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  WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-31/16 na dostawę: 
 

„Produktów leczniczych” 

 
Pytanie nr 1 – dot. części nr 2 poz. 16 
Z uwagi na problemy z dostępnością leku pakowanego x 5 amp., prosimy  
o możliwość zaoferowania leku pakowanego x 10 amp. w ilości 13 op.  
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 2 – dot. części nr 2 poz. 18 
Z uwagi na problemy z dostępnością leku pakowanego x 10 amp., prosimy  
o możliwość zaoferowania leku pakowanego x 6 amp. w ilości 1 167 op. 
Odpowiedź nr 2 
Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 3 – dot. części nr 3 poz. 7 
Z uwagi na problemy z dostępnością leku w dawce opisanej przez Zamawiającego już 
od maja 2015 i braku informacji o dacie ponownej sprzedaży, prosimy  
o dopuszczenie produktu w dawce 10 000 lub 25 000 j. w ilości 6 opakowań 
Odpowiedź nr 3 
Zamawiający dokonuje zmiany w części nr 3 poprzez wykreślenie poz. 7.  
 
Pytanie nr 4 – dot. części nr 7 poz. 20 (levofloxacin) 
Prosimy o możliwość zaoferowania leku w opakowaniach w rodzaju pojemnik 
polietylenowy 
Odpowiedź nr 4 
Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 5 – dot. części nr 2 poz. 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę op. * 5 amp. z odpowiednim przeliczeniem 
ilości op.? Na rynku brak produktu pakowanego *10 amp. – zakończona produkcja. 
Odpowiedź nr 5 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 6 – dot. części nr  7 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę tabletek rozpuszczalnych lub kapsułek? 
Odpowiedź nr 6 
Zamawiający dopuszcza powyższe. 
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Pytanie nr 7 – dot. części nr 7 poz. 23, 24 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu nr 7 pozycji 23, 
24 celem zaoferowania oferty korzystnej ekonomicznie? 
Odpowiedź nr 7 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 8 – dot. części nr 7 poz. 25, 26 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu nr 7 pozycji 25, 
26 w związku brakiem dostępności leku u producenta? 
Odpowiedź nr 8 
Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 9 – dot. części 4 poz. 1, 2 
Czy Zamawiający wymaga poniższego produktu leczniczego, którego fizyczna  
i chemiczna stabilność stworzeniu roztworu wynosi, co najmniej 36 godzin 
(potwierdzone wpisem do karty charakterystyki produktu), co zwiększy efektywność 
pracy z wykorzystaniem niniejszego produktu? Gdyby doszło do niepożądanego 
zdarzenia, tylko charakterystyka produktu leczniczego daje bezpieczeństwo  
i gwarancje Zamawiającemu, że roztwór został przygotowany prawidłowo, nie 
narażając na ewentualne konsekwencje.  
- Irinotecan hydrochloride 
Odpowiedź nr 9 
Tak, Zamawiający wymaga powyższego produktu leczniczego. 
 
Pytanie nr 10 – dot. części 4 poz. 3, 4 
Czy Zamawiający dopuści poniższy produkt leczniczy w postaci proszku do infuzji? 
- Topotecanum 
Odpowiedź nr 10 
Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 11- dot. części 4 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu w opakowaniu zbiorczym 
zawierającym 5 fiolek poniższego preparatu z odpowiednim przeliczeniem? 
- Topotecanum 
Odpowiedź nr 11 
Zamawiający dopuszcza powyższe. 
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Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 4 października 2016 roku. 
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