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do wszystkich uczestników postępowania
  

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/08/2017 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na    dostawę leków różnych – uzupełnienie     dla  SPZOZ Sanok 

W związku z zapytaniami Wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY  SIWZ 

* Pytanie nr 1 –   dot. pakiet nr1  
Czy  w  Pakiecie  1,  pozycje  4,7,18,  Zamawiający  dopuści  wycenę  leku  w  postaci  tabletek 
powlekanych? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 2 –   dot. pakiet nr 1  
Czy  w  Pakiecie  1,  pozycja  11,  Zamawiający  dopuści  wycenę  leku  w  postaci  tabletek 
powlekanych? Pozwoli to na złożenie oferty korzystniejszej cenowo.
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 3 –   dot. pakiet nr 1  
Czy w Pakiecie 1, pozycja 14, Zamawiający dopuści wycenę 17 opakowań po 60 szt? Pozwoli to 
na złożenie oferty korzystniejszej cenowo.
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  4 –   dot. pakiet nr 1  
 W Pakiecie 1, pozycja 17, Zamawiający nie określił dawki leku jaką należy wycenić. Prosimy o 
doprecyzowanie.
Odpowiedź  :   Należy wycenić dawkę leku 5mg + 50mg.

* Pytanie nr 5 –   dot. pakiet  nr 4, poz. 2  
Czy w Pakiecie 4, pozycja 2, Zamawiający dopuści wycenę 28 opakowań leku pakowanego po 10 
sztuk? Pozwoli  to  na  znaczne obniżenie  wartości  pozycji  oraz  złożenie oferty  korzystniejszej 
cenowo.
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 6 –   dot. pakiet nr 4, poz. 3  
Czy w Pakiecie 4, pozycja 3, Zamawiający dopuści wycenę 1 opakowania leku pakowanego po 
10 sztuk? Pozwoli to na znaczne obniżenie wartości pozycji oraz złożenie oferty korzystniejszej 
cenowo.
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 7 –   dot. pakiet nr 4. poz. 4  
Czy w Pakiecie 4, pozycja 4, Zamawiający dopuści wycenę 4 opakowań leku pakowanego po 10 
sztuk? Pozwoli  to  na  znaczne obniżenie  wartości  pozycji  oraz  złożenie oferty  korzystniejszej 
cenowo.
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 8 –   dot. pakiet nr 4, poz. 5  
Czy w Pakiecie 4, pozycja 5, Zamawiający dopuści wycenę 1 opakowania leku pakowanego po 
10 sztuk? Pozwoli to na znaczne obniżenie wartości pozycji oraz złożenie oferty korzystniejszej 
cenowo.
Odpowiedź  :   Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 9  –   dot. pakiet nr 5  
Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie płynu do irygacji pod nazwą 
Versylene Fresenius NaCl 0,9 % 1000 ml butelka zakręcana?
Odpowiedź  :   Zamawiający  wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 10 –   dot. pakiet nr  
Prosimy o wydzielenie z pakietu 5 pozycji 3. Pozwoli to na przystąpienie do pakietu większej 
ilości Oferentów, a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty.
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem
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