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                                                                                            Sokółka dn. 12.02.2014r  

 
WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 207000 
euro na dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych 
stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości 
wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6 
 

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2014   Nr ogłoszenia – 2014/S 014-020288   z dnia 21.01.2014r              
 

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:   

1. Pakiet 22 - Czy wyrażą państwo zgodę na przedstawienie oferty w pozycji 5 w op. X 90tabl. zamiast 
60 tabl. Z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Dodatek nr 2 d0o SIWZ ,,Dopuszcza się możliwość 
zaproponowania preparatów w opakowaniach innych (wielkość opakowania) niż opisane w SIWZ z 
odpowiednim przeliczeniem ilości tabletek, kapsułek, fiolek, amp-strz itp. z zaokrągleniem do dwóch 
miejsc po przecinku”. 

2. Prosimy określić jak należy przeliczyć zamawiane ilości z zachowaniem 2 miejsc po przecinku czy też 
zaokrąglając w górę/dół do pełnych opakowań? 

Odpowiedź: Przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrąglania w górę czy w dół. 
 
 

Sprostowanie 
 

Zamawiający modyfikuje błędną odpowiedź na zapytania z dnia 11.02.2014r. pytanie nr. 27 i 28. 
Odpowiedzi po modyfikacji: 
 

27. Grupa 67 Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, 
bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu 
znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z 
możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii 
pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą 
ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 
aplikatorów? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

28. Grupa 67 Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, 
bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu 
znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z 
możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii 
pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 12,5g, z datą 
ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 
aplikatorów? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Andrzej Dowgiert     

    Zatwierdził: 

                    Dyrektora SPZOZ w Sokółce 

                             Jerzy Kułakowski 

 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 

http://www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html

