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Znak sprawy: ZP/220/04/18 

Dotyczy: dostawa immunoglobuliny ludzkiej anty-D stosowanej w zapobieganiu immunizacji Rh(D) u kobiet 

Rh(D)- ujemnych na potrzeby SPSK-2. 

 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ 1 

 

 W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                     

(Dz.U.2015.2164 t.j. z dnia 2015.12.22), zwanej dalej „PZP” Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie Zadania 1 i utworzenie 5 odrębnych Zadań? Mając na uwadze 

powyższe, prosimy o pozytywna odpowiedz na nasze pytanie. Jesteśmy przekonani, że będzie to skutkowało 

złożeniem większej ilości ofert a co za tym idzie możliwością wyboru najkorzystniejszej oferty spośród najbardziej 

konkurencyjnych. 

Odpowiedź: Mając na uwadze trudną sytuację na rynku w zakresie dostępności immunoglobulin anty-D, 

stosowanych w zapobieganiu immunizacji Rh (D) u kobiet Rh (D)-ujemnych, wynikającą z konieczności nagłego 

pokrycia zapotrzebowania rynku w preparat, Zamawiający podjął decyzję o podzieleniu zadania i wyodrębnieniu               

z niego dwóch niezależnych zadań oraz całkowitej rezygnacji z części ujętych dawek, wg klucza: 

- wyodrębnione zadanie nr 1: poz. 1 oraz 3 (dawki 50 mcg oraz 150 mcg) 

- wyodrębnione zadanie nr 2: poz. 5 ze zmianą ilości z 10 op. na 25 op. (dawka 300 mcg) 

przy jednoczesnej rezygnacji z poz. 2 oraz 4 (dawki 125 mcg oraz 250 mcg). 

 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji formularza cen jednostkowych i SIWZ wraz z pozostałymi 

załącznikami. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

    Z poważaniem, 
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