Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP/420/2016

Bolesławiec, dnia 28 grudnia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
produktów leczniczych. Znak sprawy: 16/leki/16.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytania Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 5, poz. 1
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 5 poz. 1(Meropenemum 1g) wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane
wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń
wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie
płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy,
powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane
zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o
taki związek?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający w zadaniu nr 5, poz. 1 wymaga, aby Meropenemum 1g posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia
pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce
Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw.
respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu
moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich
i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek.
Z poważaniem
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