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Jastrzębie - Zdrój, 11.04.2017 r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na „Dostawy leków i produktów farmaceutycznych- powtórka”
(BZP.38.382-15.17)
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 11.04.2017 r.
I ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 11.04.2017 r.
W związku ze złożonymi 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 11
Czy w pakiecie nr 11 Zamawiający dopuści kohezyjny hialuronian sodu o stężeniu 2% lub
hialuronian sodu dyspersyjny o stężeniu 3%?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 11 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ zmienia zapis z:
„1. Hialuronian sodu kohezyjny, pochodzący z biofermentacji bakteryjnej, roztwór 2,5 % - 3%;
ampułko- strzykawka, objętość od 1 ml - 1,5 ml.”
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Hialuronian sodu kohezyjny, pochodzący z biofermentacji bakteryjnej, roztwór 2,5 % - 3%; lub
hialuronian sodu dyspersyjny o stężeniu 3% ampułko- strzykawka, objętość od 1 ml - 1,5 ml,

W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 11– WYRÓB
MED. 1) po zmianach z dnia 11.04.2017 r.,
Pozostała treść Załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy
traktować jako integralną część SIWZ.
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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