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                                                   Poznań, dnia  23.01.2017r 

             Dz. Z. P. 71 /16/17                                                                          

    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  11. 01. 2017 r.    

pod  numerem  2017/ S 007 - 009836.                                                     

         

       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. 2164 ze. zm.) 

wyjaśniam:  

Pytanie  nr  1  z  dnia  18.01.2017r   
 
Zapytanie 1: 

Czy Zamawiający  w części Nr 5 poz. 1 (Meropenem 500mg proszek do przygotowania roztworu op. 10 fiol. subst.sucha. wymagana trwałość 

preparatu po rozcieńczeniu 24h w temp. 2-8 st. C) wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów 

z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub 

podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w 

przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane 

zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek? 

Odp: Zgodnie  z  SIWZ 

Zapytanie 2: 

Czy w części Nr 1 poz. 1 (Budesonid 0,125 mg/ml zawiesina do nebulizacji op. 20 poj. 2 ml) Zamawiający wymaga produktu,  po którego 
zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 

                Odp: Zgodnie  z  SIWZ 

                Zapytanie 4: 

Czy Zamawiający w części Nr 1 poz. 1 (Budesonid 0,125 mg/ml zawiesina do nebulizacji op. 20 poj. 2 ml) wyraża zgodę na wycenę leku, 

którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, 

przechowywać do 12 godzin?                                                

                Odp: Zgodnie  z SIWZ 

Pytanie  nr 2   z  dnia  19.01.2017r   
Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 Paliwizumab wyrazi  zgodę na  zmianę  zapisu w kolumnie  nazwa produkt  z :  
,, Paliwizumab humanizowane przeciwciało monokonalne w postaci proszku i rozpuszczalnika do przygotowywania roztworu do 
wstrzyknięć.  Dostępne w dawkach 50mg i 100 mg”  na: 
,,, Paliwizumab humanizowane  przeciwciało monokonalne , roztwór  do wstrzykiwań .  Dostępne w dawkach 50mg i 100 mg”  ?. 
 
Odp:  Zamawiający dopuszcza. 
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