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Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na dostawę produktów leczniczych,
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.07.2017 r. 2017 /S .

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego
Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1, 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1164 z późn. zm.) wyjaśniam:
Zestaw nr 1
1.

Czy zamawiający dopuści w części 1. Poz 9 Nebbud 0,25 mg/ml zawiesina do nebulizacji op.20 poj.

Odp: Zgodnie z SIWZ
2.

Czy zamawiający w części 1. Poz 9 wymaga aby Budesonid był w postaci ampułek.

Odp: Zgodnie z SIWZ
3.

Czy Zamawiający wymaga w części 1. Poz 9 stabilności po otwarciu ampułki do 12 godz

Odp: Zgodnie z SIWZ
4. Czy zamawiający wymaga w części 1. Poz 9, aby Budezonid do nebulizacji wytwarzany był w technologii Steri Neb czyli posiadał technologię
produkcji leku zapewniająca zawiesinę wolną od substancji konserwujących, opatrzenie każdej ampułki etykietą, proste otwieranie ( system
easy twist open), przeźroczystą ampułkę wytwarzaną w systemie BFS.
Odp: Zgodnie z SIWZ
Zestaw nr 2
1.

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań
posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych
opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości
opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odp: Nie, z uwagi na brak określenia numeru części zamówienia i pozycji której dotyczy powyższe zapytanie.

2.

Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane
lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?
Odp: Nie, brak określenia numeru części zamówienia i pozycji której dotyczy powyższe zapytanie.
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3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 1 poz. 7, 13, 23, 25, 32, 48, 55, 58, 61, 64, 65 i przeniesienie ich do oddzielnego
pakietu, co przyczyni się do większej konkurencyjności składanych ofert?
Odp: Nie, zgodnie z SIWZ

4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 2 poz. 8, 11,
większej konkurencyjności składanych ofert?

14 i przeniesienie ich do oddzielnego pakietu, co przyczyni się do

Odp: Nie, zgodnie z SIWZ
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