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NR POSTĘPOWANIA: SMZ.272-20/12 

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa leków, antybiotyków, płynów infuzyjnych i szczepionek ". 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:  

 

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 6 poz. 83 i 84 

Czy zamawiający wymaga ,aby przedmiot zamówienia zawierał substancje pomocnicze stabilizujące lek: 

EDTA (edetynian disodu) i  kwas cytrynowy w celu uniknięcia rozkładu substancji czynnej?  

Odpowiedz. Tak. 

 

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 6 poz. 83 i 84 

Czy zamawiający wymaga ,aby przedmiot zamówienia był przebadany pod względem trwałości chemicznej i 

fizycznej, która potwierdza, że roztwór można przechowywać w temperaturze 25° C do 24 godzin i do 48 

godzin w lodówce w temperaturze 2-8° C ? 

Odpowiedz. Tak. 

 

Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 6 poz. 56 

Czy zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 56 „Meropenem inj. 500 mg x 10 amp. iv” wymaga, aby gwarantowany 

okres przydatności do użycia preparatu mero penem w roztworze przekraczał jedna godzinę? 

Odpowiedz. Tak. 

 

 
Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie modyfikuje 

SIWZ w zakresie załącznika nr 1B do SIWZ (formularz cenowy) poprzez dodanie kolumny oznaczonej 

„Nazwa handlowa”, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.  

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i 

są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawca, który zadał pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

Załącznik: 

 Załącznik nr 1b do SIWZ uwzględniający wprowadzoną modyfikację  

 

 


