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                                                                                                         Parczew, dnia 16.04.2012r. 
Sekcja Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/3/2012 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków i substancji farmaceutycznych. 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (skan 1) 
 

        W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając 
na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na 
poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 
      Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Odpowiedź do pytania nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Odpowiedź do pytania nr 2: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Odpowiedź do pytania nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Odpowiedź do pytania nr 4: Zamawiający nie wyraża zgody – terminy wskazane w § 1 ust. 2 umowy są 
terminami granicznymi. 

Odpowiedź do pytania nr 5: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Odpowiedź do pytania nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Odpowiedź do pytania nr 7: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Odpowiedź do pytania nr 8: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Odpowiedź do pytania nr 9: Zamawiający w § 4 dodaje ust. 3 – modyfikacja siwz z dn. 16.04.2012 nr 
pisma SPZOZ.V.ZP-3520/10/2/2012. 

Odpowiedź do pytania nr 10: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Odpowiedź do pytania nr 11: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Odpowiedź do pytania nr 12: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Odpowiedź do pytania nr 13: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Odpowiedź do pytania nr 14: Zamawiający wykreśla ust. 4 w § 8 – modyfikacja siwz z dn. 16.04.2012 nr 
pisma SPZOZ.V.ZP-3520/10/2/2012. 

Odpowiedź do pytania nr 15: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie Nr 16: Prosimy o doprecyzowanie czy w Zadaniu nr 6 pozycja nr 3 Zamawiający wymaga 
kompletu składającego się z: 
Fraxiparine Multi inj.9500 j.m./ml x 10f a 5ml 
Strzykawka 1ml +igła 25g x 100 
Mini Spike Plus V x 1 szt. czy samego leku: Fraxiparine Multi inj.9500 j.m./ml x 10f a 5ml 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty na Fraxiparine 9500 j m /5ml fiolka 5ml. Dopuszcza 
w/w komplet.  

Pytanie Nr 17: Czy Zamawiający wydzieli z zadanie nr 7 poz. 58 i dopuści złożenie oferty na 
immunoglobulinum Humanum hepatidis B – zamiast dawki 200 j.m./ml, dawkę 180j.m./ml?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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