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Zielona Góra, 13 stycznia 2022 r. 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

SP ZOZ w Zielonej Górze 

Wszyscy zainteresowani 

/strona internetowa  

INFORMACJA 

Dotyczy: „Dostawa leków, płynów infuzyjnych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków 
opatrunkowych i dezynfekcyjnych” – nr postepowania: ZP/01/2022 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.  

W związku z tym, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 oraz ust. 7 ustawy z dnia  

11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.) – dalej: ustawa PZP, 

udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia treść SWZ w zakresie Załącznika nr 1 (A-I) do SWZ. 

Treść wniosków złożonych przez Wykonawców i udzielone wyjaśnienia: 

Pytanie nr 1: 

Nawiązując do rozmowy telefonicznej dotyczącej odpowiedzi proszę o zmianę w części 1 poz. 61 (Omeprazon 

40mg) na: Zamawiający dopuszcza kaps. dojelit. twardą. (tylko taka postać występuje na rynku)  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany  

w zakresie 1 części zamówienia w formularzu cenowym – poz. 61. otrzymuje następującą treść „Omeprazol 

40 mg kaps. dojelitowe twarde”. 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy części 7: Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczający 

wyposażenie w części 7 był autoryzowanym dystrybutorem wskazanego w formularzu asortymentowym towaru? 

Postawienie przed Wykonawcami takiego wymogu wyeliminuje ryzyko dostarczenia w postępowaniu 

niesprawdzonych zamienników, nie wyprodukowanych przez producenta urządzenia, do których te akcesoria mają 

zastosowanie. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy ogólnych warunków umowy: Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów 

umowy dot. kar umownych uwzględniających „opóźnienie” na „zwłokę”. Zwłoka oznacza niedotrzymanie terminów 

przez Wykonawcę, ze względu na jego zawinione działanie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ (projektu umowy). 
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Pytanie nr 4: 

Dotyczy ogólnych zapisów SWZ: Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu 

realizacji maksymalnej do 72 h jako najdłuższego możliwego terminu dostawy, z przypisaniem mu wagi 0 pkt, przy 

zachowaniu pozostałej punktacji opisanej w SWZ? Aktualna sytuacja związana z pandemią COVID-19 wpływa 

negatywnie na terminy produkcji oraz dostaw wielu produktów, w tym wyrobów medycznych.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Z uwagi na powyższe wyjaśnienia Zamawiający dokonał zmiany w treści załącznika nr 1 (A-I) do SWZ – formularze 

cenowe: 1 część zam. – 1A w pozycji 61. Zamawiający udostępnia formularze cenowe po zmianie na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiana stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla 

wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


