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Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r.  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2010r  Nr  113  poz.  759  z  późniejszymi  zmianami),  SPZOZ 
w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza 
się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1
Czy Zamawiający, w pakiecie 1 poz 28 wymaga, aby zaoferowany Ceftazydym 1g był w postaci 
proszku roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Ceftazydym 1g w innej postaci niż proszek.

Pytanie 2
Czy  Zamawiający  ,  w  pakiecie  1  poz  28  wymaga,  aby  Ceftazydym  1g  miał  w  rejestracji 
wskazanie  do  stosowania  m.  in.  przy  zakażeniach  wewnątrz  jamy  brzusznej,  posocznicy, 
zakażeniu dróg moczowych, zakażeniu skóry i tkanek miękkich?
Odpowiedź:  Produkt  leczniczy zawierający w swoim składzie Ceftazydym powinien spełniać 
zapisy SIWZ i wzoru umowy Zał. Nr 5 do SIWZ. 

Pytanie 3
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz 28 wymaga, aby Ceftazydym 1g posiadał rejestrację do 
stosowania poniżej 3 miesiąca życia oraz zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 
godziny w temp. 2-80C?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pytanie 4
Czy Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych wyrazi zgodę na 
zaoferowanie tańszych, równoważnych produktów? 
W pakiecie nr 1 pozycja 78 – Gensulin R 100j. M. (5 wkład. x 3 ml)
W pakiecie nr 1 pozycja 79 – Gensulin M30 100 j. M. (5 wkład. x 3 ml) 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

                                          Podpisał 
                                                                                 Dyrektor 
                                                                      Samodzielnego Publicznego
                                                                      Zakładu Opieki Zdrowotnej
                                                                          inż. Janusz Hordejuk
 

www.spzozparczew.pl 30.06.2011r                      Strona 1 z 1

http://www.spzozparczew.com.pl/
http://www.spzozparczew.pl/

