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Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
ul. Bytomska 62 
41-940 Piekary Śląskie 
Sekcja d/s zamówień publicznych 
Znak sprawy: SZP.270-50/14 

                              Piekary Śląskie 13.11.2014r. 
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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawa produktów farmaceutycznych (leków) i wyrobów medycznych cz. 2. 

Numer ogłoszenia: 2014/S 196-346187 ; data publikacji: 11/10/2014    . 
 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba 
w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iŜ zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które to zamawiający odpowiada: 
 
Pytanie nr 24 
Prosimy o sprecyzowanie jaki lek naleŜy wycenić w pakiecie nr 2 poz. 3 – na rynku dostępny jest Gadovist  
7,5 ml x 5 ampułko-strzykawek, z kolei Gadovist 15ml jest dostępny tylko i wyłącznie w fiolkach. Jaki lek 
naleŜy wycenić? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga Gadovist 7,5 ml x 5 ampułko-strzykawek.  

 
 
Odpowiedzi na powyŜsze pytania naleŜy traktować jako obowiązujące zmiany 

i dopuszczenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników. Podczas wypełniania 
załącznika nr 2, naleŜy powołać się na nr pytania, dopuszczający dany parametr/produkt. 
 
MODYFIKACJE 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ  
w następujący sposób: 
 
1. W załączniku nr 2 do siwz w części nr 2  zamawiający zastępuje zapis: 
 

3 Gadobutrolum 
Roztwór do 
wstrzykiwań 
doŜylnych 

604,72 mg/ml 
5 ampułko 

strzykawek x 
7,5 ml 15 ml 

160 

 
zapisem: 
 

1 Gadobutrolum 
Roztwór do 
wstrzykiwań 
doŜylnych 

604,72 mg/ml 
5 ampułko 

strzykawek x 
7,5 ml 

160 
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2. W SIWZ w części 14. Termin składania i otwarcia ofert  - terminy  „01.12.2014r.” , zastępuje się 
terminami „08.12.2014r.” 
 

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach, za-
mawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert na dzień 08.12.2014r. Godziny składania i otwar-
cia ofert pozostają bez zmian. 

 
 

       Z powaŜaniem 
 


