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Elbląg, dnia 14.12.2022r. 

 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
 
 
Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup leków w ramach programu 
lekowego – Aflibercept, Ranibizumab i Bewacyzumab.  
Nr sprawy: ZP/35/2022. 
 
 
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy 
Pzp o poniższej treści:  
 

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 1 

Czy w pakiecie nr 1 należy wycenić lek w dawce: 10 mg/ml; 0,23 ml? 

Odpowiedź: Tak, należy wycenić lek w dawce 10 mg/ml; 0,23 ml. 

 

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 3 

Czy w pakiecie nr 3 należy wycenić lek w dawce 25 mg/ml; 4 ml  czy 25 mg/ml; 16 ml? 

Odpowiedź: Zgodnie z art. 255 pkt. 5) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

w zakresie Pakietu nr 3, gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć. 

Informacja o unieważnieniu postępowania w załączeniu. 

 

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 3 

Pakiet nr 3 poz.1  Bewacyzumab 25 mg/ml – proszę o doprecyzowanie  jaką objętość fiolki należy wycenić 4ml czy 

16ml?. 

Odpowiedź: Zgodnie z art. 255 pkt. 5) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

w zakresie Pakietu nr 3, gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć. 

Informacja o unieważnieniu postępowania w załączeniu. 
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