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Parczew, 21.03.2016 r. 

  
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/2/2016 (3) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy produktów leczniczych, surowców 
farmaceutycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego i wyrobów 
medycznych 
  

 
Wyjaśnienia 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 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), 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 dotyczy Zadania nr 4 poz. 179, 180, 181:   
Czy zamawiający może wyłączyć z zadania nr 4 pozycje 179, 180, 181 (Risperidonum – prosz. i 
rozp.ds zaw.do wstrzyk o przedł uwal. (zestaw) odpowiednio 25mg, 37,5mg, 50mg) do 
oddzielnego zadania, co pozwoli nam – importerowi i zarazem dystrybutorowi tego leku, złożyć 
korzystną ofertę? 
 
Odpowiedż: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 4 poz. 123: 
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci równoważnego 
preparatu probiotycznego będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego 
przeznaczenia medycznego przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób 
dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii 
probiotycznych Lactobacillus rhamnosus (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych 
badaniach klinicznych) i Lactobacillus helveticus  w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, tj. 
stanowiącym odpowiednik preparatu opisanego w SIWZ. 
 
Odpowiedż: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga produktu leczniczego. 
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