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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/30/2018 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego    na dostawę leków różnych dla SPZOZ w Sanoku - powtórka

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:
Pytanie 1: 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych  warunków zakupu oraz najwyższej  jakości
produktów  Zamawiający w  Pakiecie  2 w pozycji  1,2,3,4  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie
produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają
ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż  dzięki swojej konstrukcji
 umożliwiają  podawanie  wlewu  kroplowego  w  systemie  zamkniętym?  Co  więcej  koszt
utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek.

Odpowiedź:  Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycjach 2,3,4 nie popełnił omyłki pisarskiej i właściwie
określił pojemności płynów infuzyjnych? 
W przypadku zmiany opisu w ww zakresie prosimy o dopuszczenie opakowania typu worki
viaflo,  które  w  przeciwieństwie  do  butelek  zmniejszają  ryzyko  wystąpienia  zakażeń
odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji  umożliwiają podawanie wlewu
kroplowego w systemie zamkniętym. Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o
50% niższy niż w przypadku butelek.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał sprostowania omyłki pismem SPZOZ/SAN/ZP/292/2018

 Zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  i  daje  niezbędny  dodatkowy  czas  na
wprowadzanie zamian w ofertach w związku ze złożonymi  zapytania wykonawców

XVIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFER T.
1. Miejsce składania ofert:

Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 – SEKRETRIAT 
2.   Termin składania ofert:
      do dnia 31.08.2018 r. godz. 10.00 
3.   Miejsce i termin otwarcie ofert:
      Budynek Administracji  SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26- , POK. NR 11
     Dnia 31.08.2018 r. godz. 11.00

Z poważaniem 
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