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Jastrzębie - Zdrój, 04.04.2017 r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na Dostawy preparatów do Ŝywienia doustnego, dojelitowego oraz pozajelitowego.
(BZP.38.382-14.17)
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2017 r.
I ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.04.2017 r.
W związku ze złoŜonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poz. zm.), Zamawiający wyjaśnia co
następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 5
Czy Zamawiający w pak. 5 poz. 1 wymaga zaoferowania koncentratu pierwiastków śladowych w
postaci soli organicznych?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 5 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Postać farmaceutyczna/dawka” zmienia zapis z:
1. koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji koncentrat pierwiastków śladowych; amp a 10
ml
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji koncentrat pierwiastków śladowych lub
koncentrat pierwiastków śladowych w postaci soli organicznych; amp a 10 ml
Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 5
Czy Zamawiający w pak. 5 poz. 1 dopuszcza opakowania ampułka 10 ml x 10 szt?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 5 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Wielkość opakowania” i „Ilość opakowań jednostk.”zmienia zapis z:
Ilość
Wielkość
opakowań
opakowania
jednostk.

5 amp

80

który otrzymuje nowe brzmienie:

1

Ilość
Wielkość
opakowań
opakowania
jednostk.

5 amp
* 10 amp

80
* 40

W związku z powyŜszym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 5 – śywienie 5)
po zmianach z dnia 04.04.2017 r.,
Pozostała treść Załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyŜsze informacje naleŜy
traktować jako integralną część SIWZ.
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z powaŜaniem
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