
 

  

Toruń, dn. 28 sierpnia 2019 r. 
 
 
L.dz. SSM.DZP.200.157.2019 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków. 
 
 
I. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 31 lipca 2019 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny 
Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi. 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 17, 18 produktu leczniczego Ciprofloxacin 
w opakowaniu x 20 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości opakowań? 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zgodnie z siwz. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 43 produktu leczniczego Natrium Chloratum 
0,9% w opakowaniu amp. poliet., 10ml x 50 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości opakowań? 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zgodnie z siwz. 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 46, 47 produktu leczniczego 
Piperacillin/Tazobactam 4,5g w opakowaniu typu 10 fiolek? 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Zgodnie z siwz. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający w ramach zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 58, 
59 produktu spełniającego wymóg łączenia w jednej strzykawce produktu metamizol z produktem Poltram 
oraz dodatkowo posiadający możliwość połączenia w jednej strzykawce produktu metamizol z produktem 
Tramal na podstawie przeprowadzonych badań stabilności, co daje pełne spektrum możliwości zastosowania 
połączeń  produktu metamizol ze wszystkimi dostępnymi na rynku preparatami tramadolu? 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Zgodnie z siwz. 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 58, 59 produktu leczniczego Metamizol 
pakowanego x 10 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości opakowań? 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Zgodnie z siwz. 
 
Pytanie nr 6 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania pozycji tego samego 
producenta jedynie w zakresie leków zawierających tą samą substancję czynną, czy łącznie w odniesieniu do 
wszystkich pozycji wskazanych w pkt. 7 w uwagach do załącznika nr 1?  
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Zgodnie z siwz. 
 



 

  

 
III. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, 
że : 
1) w Części 11 – Termin i miejsce składania ofert, w ust. 11.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej 
treści: „29 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o 
następującej treści: „5 września 2019 r. do godz. 10:00”. 
2) w Części 15 – Otwarcie ofert, w ust. 15.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „29 sierpnia 
2019 r. do godz. 10:15” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „5 
września 2019 r. o godz. 10:15”.  
 
 
Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia  28.08.2019 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację siwz zamieszczono na stronie internetowej 
www.med.torun.pl 

http://www.med.torun.pl/

