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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ  na  dostawę  produktów
leczniczych Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Pak.  1  -  Prosimy Zamawiającego o określenie,  czy Zamawiający wyraża  zgodę na
zamianę poszczególnych form postaci leków:

a)Kapsułek na kapsułki miękkie
b)Kapsułek na kapsułki twarde
c)Kapsułek na tabletki
d)Kapsułek na tabl powl
e)Tabletek na kapsułki
f)Tabletek na tabletki powlekane
g)Tabletek na tabletki drażowane
h)Drażetek na tabletki drażowane
i)Tabletek na tabletki dojelitowe
j)Tabletek zwykłych na tabletki
k)Ampułki na fiolki
l)Fiolki na ampułki

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę poszczególnych form postaci leków, przy
zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 2: Pak. 8, poz.7– prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiającemu chodzi o wycenę Solu –
Medrol inj. czy Depo-Medrol inj?
Odpowiedź:  Należy wycenić Depo-Medrol inj.

Pytanie 3: Pak. 11 poz. 2 - brak produkcji oraz brak zamiennika dostępnego na terenie RP, prosimy
o wykreślenie pozycji lub wydzielenie i utworzenie osobnego pakietu co umożliwi złożenie ważnej
oferty  konkurencjo-  cenowej.  Nie  wykreślenie  lub  nie  wydzielenie  w/w  pozycji  spowoduje
unieważnienie pakietu(brak możliwości dostarczenie preparatu), a co za tym idzie brak możliwości
przystąpienia do tego pakietu co narusza nasz interes prawny i ekonomiczny w ubieganiu się o
udzielenie zamówienia publicznego, poprzez pozbawienie możliwości uzyskania zamówienia.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 4:  Pak. 18 poz. 7 - brak produkcji oraz brak zamiennika dostępnego na terenie RP (GIF
wstrzymał w obrocie na terenie całego kraju produkty lecznicze zawierające tetrazepam -Tetraratio,
Myopam, Miozepam, Myolastan),  prosimy o wykreślenie pozycji  lub wydzielenie i  utworzenie
osobnego pakietu co umożliwi złożenie ważnej oferty konkurencjo- cenowej.
Nie  wykreślenie  lub  nie  wydzielenie  w/w  pozycji  spowoduje  unieważnienie  pakietu(brak
możliwości  dostarczenie  preparatu),  a  co  za  tym idzie  brak  możliwości  przystąpienia  do  tego
pakietu co narusza nasz interes prawny i ekonomiczny w ubieganiu się o udzielenie zamówienia
publicznego, poprzez pozbawienie możliwości uzyskania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.  Poz. 7 będzie realizowana
po przywróceniu przez GIF leku do obrotu.  


