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Tarnobrzeg, dnia 11.12.2019 r.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ
dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust.
1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.)
w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie czy w Załączniku nr 2 do SIWZ w
Pakiecie nr 41 nie zaszła omyłka ?
Uzasadnienie:
Palbociclib występuje na polskim rynku jedynie w postaci kapsułek twardych. Dostępne są dawki:
- 125 mg x 21 kapsułek twardych
- 100 mg x 21 kapsułek twardych
- 75 mg x 21 kapsułek twardych
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w pakiecie nr 41 zamawiający oczekuje zaproponowania palbociclibu i
dostosowanie załącznika do dopuszczonych do obrotu postaci oraz dawek.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza i jednocześnie zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy w zakresie Pakietu 41 poprzez:
1. Zmianę zapisu w poz. 1 Palbociclib:
a) z Fiol 0,04g/4ml x 1 fiol na zapis: 125 mg x 21 kapsułek twardych;
b) z Fiol.0,1 g/10ml x 1 fiol na zapis: 100 mg x 21 kapsułek twardych;
c) dodanie pozycji: 75 mg x 21 kapsułek twardych op. 10

Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, zgodnie z art. 38 ust. 4
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zmienia
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie, tj.:
I. Zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy w zakresie Pakietu 41, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.
Dokonane zmiany zostały ujęte w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy po zmianach z dnia 11.12.2019 r.

