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                                                                                            Sokółka dn. 10.03.2021r  

 
WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wartości 130000 PLN na dostawę 
leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów 
opatrunkowych oraz szwów. CPV – 33600000-6 Produkty farmaceutyczne; 33141121-4 Szwy chirurgiczne. 

 
Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2021   Nr ogłoszenia – 2021/S 043-106887 z dnia 03.03.2021r     

  
Zamawiający zgodnie z art. 135 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SWZ: 

 
1. Grupa nr 39 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty równoważnej tj. RHESONATIV 625 IU/ml 

(125 mcg) 2 ml. x 1 amp. Roztwór do wstrzyk. Octapharma w ilości 36 szt.? 1 ml leku zawiera: 
Immunoglobulina ludzka anty-D 625 j.m. (125 μg).  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
2. Grupa nr 40  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty równoważnej tj.  W pozycji nr 1 czy można 

zaoferować RHESONATIV 625 IU/ml (125 mcg) 1 ml. x 1 amp. Roztwór do wstrzyk. Octapharma w ilości 1 
szt. W pozycji nr 2 czy można zaoferować RHESONATIV 625 IU/ml (125 mcg) 1 ml. x 1 amp. Roztwór do 
wstrzyk. Octapharma w ilości 96 szt. 1 ml leku zawiera: Immunoglobulina ludzka anty-D 625 j.m. (125 μg). 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dla obu pozycji. 
 

MODYFIKACJA SWZ 
W związku z omyłką, Zamawiający działając na podstawie art. 137 Ustawy PZP informuje, iż dokonuje modyfikacji 
zapisów SWZ dodatek 2 do SWZ Grupa 7: 

STAN PRZED MODYFIKACJĄ 

płyn a 250  ml  - z systemem napełniania Quick Fil lub Key Fill  (w cenę leku należy wkalkulować kalibrację odpowiedniego 
do zaproponowanego/oferowanego leku  parownika   oraz użyczyć    5 odpowiednich parowników na okres trwania 
umowy do aparatów do znieczuleń typu FALCON i TITUS DRAGER - obecnie zamawiający korzysta z parowników firmy 
Baxter ) 

Parowniki będące w posiadaniu Zamawiającego są skalibrowane dla leku o nazwie Sevorane (Bbbott/abbvie). Parowniki 
dostarczone przez Wykonawcę stanowią własność Wykonawcy i zostaną zwrócone przez Zamawiającego po  okresie 
związania umową w terminie do 14 dni.        

STAN PO MODYFIKACJI 

płyn a 250  ml  - z systemem napełniania Quick Fil lub Key Fill  (w cenę leku należy wkalkulować kalibrację odpowiedniego 
do zaproponowanego/oferowanego leku  parownika   oraz użyczyć    5 odpowiednich parowników na okres trwania 
umowy do aparatów do znieczuleń typu FALCON i TITUS DRAGER - obecnie zamawiający korzysta z parowników firmy 
Abbott/abbvie. 
Parowniki będące w posiadaniu Zamawiającego są skalibrowane dla leku o nazwie Sevorane (Abbott/abbvie). Parowniki 
dostarczone przez Wykonawcę stanowią własność Wykonawcy i zostaną zwrócone przez Zamawiającego po  okresie 
związania umową w terminie do 14 dni.           
 
 
Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert     

    Zatwierdził: 

                     Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                              Jerzy Kułakowski 
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