
 

 

SZP/MS 

                  Warszawa,  25 stycznia 2019r. 

DO:  Wykonawców 

 

OD:   Zamawiającego 
                                           LICZBA STRON: 2 

 

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę leków i szczepionek do 

Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 52-W-D-11-2018. 
____________________________________________________________________________________ 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu 

pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 

  

Pytanie 1 

Dot. pakietu nr 7 poz. 2.  

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji produkt ApoD3, 400 j.m., krople, 10 ml w takiej 

samej dawce czyli 400 jm.? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2 

Dot. pakietu nr 7 poz. 4.  

Czy w związku z faktem, iż wymagany produkt jest sprowadzany w ramach importu 

docelowego Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie go z pakietu i utworzenie nowej 

części? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wydzielił ww. pozycję odpowiadając na pytanie Wykonawcy w dniu 

23.01.2019r.  

 

Pytanie 3 

Dot. pakietu nr 7 poz. 7.  

Czy w związku z zakończeniem produkcji preparatu z w/w pozycji Zamawiający wyrazi zgodę  

na wykreślenie jej z pakietu lub wycenę po ostatniej cenie wraz z adnotacją pod pakietem? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (patrz punkt nr 5 rozdz. 14 SIWZ: „Wykonawca 

składając ofertę na dany pakiet powinien wycenić wszystkie preparaty, które są w nim 

wyszczególnione, również te, które na dzień składania ofert nie są produkowane, lub występują 



 

okresowe przerwy w ich dostawach. Należy również podać informację na temat przyczyny 

niedostępności.” 

 

 

Pytanie 4 

Dot. pakietu nr 10 poz. 5. 

Czy w związku z brakiem preparatu z w/w pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie 

jej z pakietu lub wycenę po ostatniej cenie wraz z adnotacją pod pakietem? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (patrz punkt nr 5 rozdz. 14 SIWZ: „Wykonawca 

składając ofertę na dany pakiet powinien wycenić wszystkie preparaty, które są w nim 

wyszczególnione, również te, które na dzień składania ofert nie są produkowane, lub występują 

okresowe przerwy w ich dostawach. Należy również podać informację na temat przyczyny 

niedostępności.” 

 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  

Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 
 

PREZES ZARZĄDU  

 

Wojciech Puzyna dr n.med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


