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Zielona Góra, 12 grudnia 2018 r. 

Egzemplarz pojedynczy. 

Wykonawcy, 

którzy ubiegają się 

o udzielenie zamówienia publicznego 

w nw. postępowaniu 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) 

zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), na który Zamawiający udzielił następujących 

odpowiedzi: 

Treść wniosku złożonego przez Wykonawców i udzielone wyjaśnienia:  

 

1.  Czy Zamawiający  dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny  Woundclot™   

o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy,   wzmocniony na poziomie 

molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, 

zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do postępowania opatrunek 

hemostatyczny  Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej 

celulozy. 

 

2.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem 

zamawianej ilości?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce  

z przeliczeniem zamawianej ilości. 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  36  z zadania 3  i stworzy osobny 

pakiet dla tej pozycji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody na wydzielenie pozycji  36  z zadania 3   

i nie stworzy osobny pakiet dla tej pozycji. 

 

4. Zadanie nr 3 poz. 33, 36. Zwracamy się z prośba o wydzielenie ww. produktów do osobnego 

pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz 

zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 33, 36 w zadaniu nr 3 do 

osobnego pakietu. 
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5. Zadanie nr 3 poz. 33. Prosimy o doprecyzowanie jakiego rozmiaru opatrunku 

hemostatycznego oczekuje Zamawiający tj. 1,25 x 5cm, 5 x 7,5 cm czy 10 x 20 cm? 

  Odpowiedź: Zamawiający oczekuje m.in. rozmiaru 5x7,5cm lub 10x20cm. 

 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12-16 , 126 z Zadania nr 2 i stworzy 

osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert 

konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody na wydzielenie pozycji  12-16 , 126 z Zadania 

nr 2 i nie stworzy osobnego pakietu. 

 

7. Czy w zadaniu Nr 1 -LEKI I PŁYNY INFUZYJNE poz. 88 (BUDESONID 20 amp. 2 ml) 

Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może 

nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 

  Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

8. Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1 -LEKI I PŁYNY INFUZYJNE poz. 88 (BUDESONID 20 

amp. 2 ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie 

można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 

12 godzin? 

  Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

9. Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1 -LEKI I PŁYNY INFUZYJNE poz. 88 (BUDESONID 20 

amp. 2 ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z 

acetylocysteiną? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

10. Czy w zadaniu Nr 1 -LEKI I PŁYNY INFUZYJNE poz. 88 (BUDESONID 20 amp. 2 ml) 

Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku 

w postaci budezonidu zmikronizowanego? 

  Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

11. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w 

przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, 

ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena 

innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod 

względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość 

opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

  Odpowiedź: Proszę podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 

 

12. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz 

różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie 

fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania? 

  Odpowiedź: Tak 

 

13. Proszę o informację którego pakietu  dotyczy zapis na temat dostarczenia próbek ( siwz 

pkt.10.13 ). 

  Odpowiedź: zadania 2, 3 , 4. 
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14. Pakiet nr.1 pozycja 88  proszę o informację na temat dawki  BUDEZONID (20 amp. 2 ml). 

  Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 


