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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/1/2014 (2) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych 
 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

        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 jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 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. 

 

Pytanie Nr 1:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z formularza cenowego poz. 4, 5, 6  
i utworzenie nowego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli Zamawiającemu na uzyskaniu 
korzystnej oferty cenowej? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie Nr 2:  
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana w formularzu cenowym w poz. 6 

immunoglobulina ludzka posiadała szybkość infuzji pozwalającą na toczenie z minimalną 
prędkością 5 ml/kg. m.c./h ?   
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w poz. nr 6 w załączniku nr 2 
w Formularzu cenowym. 

Pytanie Nr 3:  
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana w formularzu cenowym w poz. 6 immunoglobulina 
znajdował posiadała w swoim składzie maltozę jako stabilizator? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w poz. nr 6 w załączniku nr 2 
w Formularzu cenowym. 

Pytanie Nr 4:  
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana w formularzu cenowym w poz. 6 immunoglobulina 
znajdował się na liście leków refundowanych stanowiącej załącznik do Obwieszczenia Ministra 
Zdrowia obowiązującego w dniu składania ofert? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie Nr 5:  
Czy Zamawiający wymaga aby oferowana w formularzu cenowym w poz. 6 immunoglobulina 
była wolna od alkoholi wielowodorotlenowych? 
Odpowiedź:  
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Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie Nr 6:  
Czy Zamawiający dopuszcza w formularzu cenowym w poz. 4 Filgrastim o nazwie handlowej 
Tevagrastim inj. amp.-strzyk. 48 M.U./0,8 ml o udowodnionej skuteczności i bezpieczeństwie? 
Odpowiedź:  
Modyfikacja SIWZ z dnia 20.01.2014r. SPZOZ.V.ZP-3520/1/2014 (1). 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 4 w formularzu cenowym leku w postaci 48 mln 
j.m./0,8ml 1 amp-strzyk. 
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