
Lublin, dnia 29 listopada 2010 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-52/10

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanym  zapytaniem  dotyczącym  zapisów  SIWZ  na  dostawę  produktów 
leczniczych, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie 9 pozycja 2, 3, 5-7, 10-12, 16 płynów 
infuzyjnych w opakowaniu KabiPac?
Opakowanie KabiPac to butelka wolnostojąca, posiadająca dwa oddzielne korki poliizoprenowe, z 
oznakowanym zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie użytkowania. Większy służy do 
przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją jak i w trakcie 
infuzji.  Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty 
użytkowania w stosunku do innych opakowań.

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie 9 pozycja 17, 18 preparatu Mannitol 
20% w opakowaniu szklanym? Opakowanie szklane jest znacznie bezpieczniejsze w przypadku 
Mannitolu,  gdyż  jest  całkowicie  przezierne,  co  daje  możliwość  zauważenia  i  rozpuszczenia 
wszystkich skrystalizowanych cząsteczek.

ODP.:  Tak,  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  zestawie  9  pozycja  17,  18 
preparatu Mannitol 20% w opakowaniu szklanym.

Pytanie 3:
Pytanie dot. Zestawu 9, poz. 9
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  poz.  9  aminokwasy  wątrobowe  500  ml  do 
odrębnego zadania?

ODP.:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę na  wydzielenie poz. 9 aminokwasy wątrobowe 500 
ml do odrębnego zadania
Jednocześnie Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie ulega:

1/ Pkt 5.1.2. otrzymuje brzmienie: 
5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Powyższy warunek spełnią Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie wykonali co najmniej 1 dostawę produktów leczniczych, opiewającą na kwotę nie mniejszą 
niż:
Nr zestawu Wartość dostawy – Słownie



kwota nie mniejsza niż:
1 300,00 Trzysta złotych
2 700,00 Siedemset złotych
3 2 000,00 Dwa tysiące złotych
4 1 000,00 Tysiąc złotych
5 39 000,00 Trzydzieści dziewięć tysięcy złotych
6 5 000,00 Pięć tysięcy złotych
7 182 000,00 Sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych
8 7 200,00 Siedem tysięcy dwieście złotych
9 211 000,00 Dwieście jedenaście tysięcy złotych
10 12 000,00 Dwanaście tysięcy złotych

W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 zestaw, powyższe wartości podlegają odpowiednio
sumowaniu.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  -  
nie  spełnia  na  podstawie  informacji  zawartych  w  dokumentach  i  oświadczeniach 
wyszczególnionych w pkt 6.1 SIWZ.

2/ Pkt 5.1.4. i otrzymuje brzmienie:
sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunku  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  i  
finansowej.
Warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej spełnią wykonawcy, którzy wykażą:
a/ posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż:

Nr zestawu Środki finansowe lub 
zdolność kredytowa – 
kwota nie mniejsza niż:

Słownie

1 300,00 Trzysta złotych
2 700,00 Siedemset złotych
3 2 000,00 Dwa tysiące złotych
4 1 000,00 Tysiąc złotych
5 39 000,00 Trzydzieści dziewięć tysięcy złotych
6 5 000,00 Pięć tysięcy złotych
7 182 000,00 Sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych
8 7 200,00 Siedem tysięcy dwieście złotych
9 211 000,00 Dwieście jedenaście tysięcy złotych
10 12 000,00 Dwanaście tysięcy złotych
W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 zestaw, powyższe wartości podlegają odpowiednio su-
mowaniu.
b/ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie 
mniejsza niż: 50 000 zł dla każdego z zestawów (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)



W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 zestaw, powyższe wartości podlegają odpowiednio 
sumowaniu.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  -  
nie  spełnia  na  podstawie  informacji  zawartych  w  dokumentach  i  oświadczeniach 
wyszczególnionych w pkt 6.1 SIWZ.

3/ Pkt 8.1. i otrzymuje brzmienie:
Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości: 
Nr zestawu Kwota wadium Słownie:
1 4,00 Cztery złote
2 10,00 Dziesięć złotych
3 37,00 Trzydzieści siedem złotych
4 15,00 Piętnaście złotych
5 551,00 Pięćset pięćdziesiąt jeden złotych
6 76,00 Siedemdziesiąt sześć złotych
7 2 555,00 Dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych
8 101,00 Sto jeden złotych
9 2 968,00 Dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych
10 172,00 Sto siedemdziesiąt dwa złote

W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 zestaw, powyższe wartości podlegają odpowiednio 
sumowaniu.

4/ Pkt 11.1. i otrzymuje brzmienie:
Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w terminie  do dnia  22 grudnia 2010 roku do godz.  9:30 w Kancelarii 
Szpitala  - 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty przesłane drogą pocztową, których opakowanie 
zostało naruszone (traktowane jako odtajnione)  oraz oferty złożone po terminie  będą zwrócone 
wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

5/ Pkt 11.2. i otrzymuje brzmienie:
Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  22 grudnia 2010 roku o godz. 10:00 w siedzibie 
Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).

6/ Załącznik nr 1 – w załączeniu

7/ Załącznik nr 2/9  – w załączeniu

8/ Załącznik nr 2/10  – w załączeniu

W związku  z  powyższymi  zmianami w  treści  SIWZ na  podstawie  art  12a  ustawy Prawo 
zamówień  publicznych  Zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu 
opublikowanego w DzUUE. 
Terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 


