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wg rozdzielnika    
 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę leków dla potrzeb 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,  
nr sprawy WSZ-EP-21/2019 

 
 
W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami 
dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:  

 
1. Pakiet 7 poz.21 (Ajmalilne) 

Czy Zamawiający wykreśli z Pakietu 7 poz.21, gdyż produkt nie jest dostępny na polskim 
rynku? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe jednocześnie informuje, iż w 
przypadku, gdy na etapie przygotowywania oferty okaże się, że lek będący 
przedmiotem zamówienia został wycofany z produkcji i jest niedostępny na rynku, 
należy wycenić lek oraz podać informację o braku dostępności. W związku  
z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-21/2019, 
który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na  
https://platformazakupowa.pl. 
 

      Pakiet 68 poz. 12 

Czy Zamawiający dopuszcza Espumisan krople  40mg/ml  30ml ?  
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 
2. Pakiet 68 poz. 16 (bismut subgallart) 

Czy Zamawiający dopuszcza Hemorectal * 10czop. ? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 

3. Pakiet 92 poz. 17(potasium citrate) 
Czy Zamawiający dopuszcza Kalium efferv. b/cukr.3g* 20sasz SYNTEZA. ? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 



 

 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

 
 
4. Pakiet 106  

Wymagana  dawka leku  nie występuje w postaci kremu, Czy Zamawiający dopuści 
wycenę Heparinum w postaci żelu  ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z powyższym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-21/2019, który udostępni na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz na  https://platformazakupowa.pl. 

5. Pakiet 123 poz. 1,2 
Czy zamawiający dopuści lek Nableran 500mg oraz Nableran 1000 mg?  
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 
6. Pakiet 153 poz.18 Policresulen płyn 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 18 z pakietu 153- podany produkt 
został wycofany z produkcji  
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe jednocześnie informuje, iż w 
przypadku, gdy na etapie przygotowywania oferty okaże się, że lek będący 
przedmiotem zamówienia został wycofany z produkcji i jest niedostępny na rynku, 
należy wycenić lek oraz podać informację o braku dostępności. W związku  
z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-21/2019, 
który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na  
https://platformazakupowa.pl. 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 
ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  zmianę treści 
SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym 
postępowaniu. 
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