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Zielona Góra, 10/04/2020 r. 

 

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 postępowaniu pn.: „Dostawa leków, płynów infuzyjnych, sprzętu medycznego jednorazowego 

użytku, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych” wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) na który Zamawiający udzielił na podstawie art. 38 ust. 1a 

ustawy Pzp następującej odpowiedzi. 

Treść wniosku złożonego przez Wykonawcę i udzielone wyjaśnienia: 

Pytanie 1  

Proszę o podanie ilości ampułek w pozycji 88. Czy mam wycenić Calcium gluconicum (1 g/10 ml) *10 amp 

w ilości 20 opakowań? Tak 30 

 

Odpowiedź: zadanie 1 pozycja 88 (opakowanie składające się z 20amp. każda po 2ml) * 80 opakowań, 

Zamawiający prosi również o wycenę Calcium gluconicum (1 g/10 ml) *10 amp w ilości 30 opakowań w 

zadaniu 1 pozycja 92.   

 

Pytanie 2 

 

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 pozycja 51 i 52 (Metamizolum natricum  inj.1 g / 2 ml x 5 

amp…..) można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Poltram, Tramadol hydrochloricum, roztwór 

do wstrzykiwań 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi, zgodnie z ChPl produktu. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPl produktu, Poltram w pakiecie 1 pozycja 56 i 57  można było 

mieszać w jednej strzykawce z produktem Pyralgina inj., przed podaniem pacjentowi? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 28 i dopuści: Gazik  

w rozmiarze po rozłożeniu 12x12,5cm, 9 warstw włókniny, reszta zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli i nie dopuści. 
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Pytanie 5 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 4 poz. 4 i dopuści: chusteczki, w 

których składzie jest oprócz tego co w SIWZ jeszcze olejek nawilżający, reszat zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli i nie dopuści. 

 

Pytanie 6 

Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z zaleceniami Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r. : https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-

elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i 

dokumentów przez kuriera w wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę 

na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. 

poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym 

mailu). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w 

formie elektronicznej bez konieczności opatrzenia kwalifikowanym podpisem. Zamawiający wyraża 

zgodę na przesłanie mailem gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym 

mailu. 

 

Pytanie 7 

Zadanie 4, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji, przeznaczonego do 

przygotowywania do ponownego użycia narzędzi nieodpornych i odpornych na działanie wysokich 

temperatur, zalecanego do przygotowywania endoskopów sztywnych i giętkich, sond ultradźwiękowych, 

instrumentów medycznych, oprzyrządowania anestezjologicznego, masek oddechowych, przyrządów 

laboratoryjnych, zawierającego pochodne alkoholowe i czwartorzędowe związki amoniowe, związki 

powierzchniowo czynne, pochodne guanidyny, substancje chroniące przed korozją. Szerokie spektrum w 

warunkach wysokiego obciążenia: B, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia) w 

stężeniu 2% w czasie 15 min., z możliwością rozszerzenia o V (Adeno) wraz z wydłużeniem czasu działania. 

Produkt w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach a 2L z dozownikiem z odpowiednim przeliczeniem 

ilości opakowań. Wyrób medyczny. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 8 

Zadanie 4, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na 

złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży 

wartość zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

 

Pytanie 9 

Zadanie 4, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie mieszaniny alkoholi, do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia 

powierzchni wyrobów medycznych, leżanek przeznaczonych do badania pacjentów, stołów operacyjnych, 

powierzchni przyrządów medycznych, również tych wykonanych z poliwęglanu oraz do dezynfekcji sprzętu 

stomatologicznego, w tym końcówek stomatologicznych. Z możliwością stosowania na oddziałach 

neonatologicznych i noworodkowych, posiadający przyjemny zapach oraz dobrą tolerancję materiałową, 

szybkoschnący. Skuteczny w bardzo krótkim czasie wobec: B, MRSA, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. 

albicans), V (BVDV, Vaccinia, HSV, Rota, Noro) w czasie do 1 min, grzyby, V (Adeno) w czasie 2 min z 

możliwością rozszerzenia działania o V (Polyoma SV 40, Polio) wraz z wydłużeniem czasu działania. 

Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny. 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
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Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 10 

Zadanie 4, poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na 

złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży 

wartość zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

 

 

Pytanie 11 

Zadanie 4, poz. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do codziennego mycia i dezynfekcji 

oraz konserwacji systemów ssących i umywalek w unitach stomatologicznych, również do dezynfekcji w 

urządzeniach wykorzystywanych w laryngologii. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, nie zawiera 

aldehydów, nie tworzy piany, pozostawia świeży zapach, oraz jest skuteczny w obecności zanieczyszczeń 

organicznych wobec B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia) w czasie 30 min w stężeniu 2%. Opakowanie 2 

L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 12 

Zadanie 4, poz. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na 

złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży 

wartość zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

 

 

Pytanie 13 

Do §1 ust. 5 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie zapisu w części dotyczącej naliczenia kary umownej przez 

Zamawiającego przy realizacji zamówienia zastępczego, gdyż zapis §1 ust. 5 zobowiązuje Wykonawcę do 

pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłaci Zamawiający u innego 

wykonawcy oraz wszystkich dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem zamówienia zastępczego. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 14 

Do §11 ust. 1 lit. g wzoru umowy: Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy o zmianę treści 

§11 ust. 1 lit. g wzoru umowy poprzez nadanie brzmienia: ”Wszystkie zamówienia będą dostarczane do apteki 

szpitalnej Zamawiającego”. Ewentualnie, w jeśli ze względu na szczególne potrzeby Zamawiającego, nie 

może przystać on na zaproponowane brzmienie, prosimy o dodanie słów „, z tym zastrzeżeniem, że 

pracownikowi Wykonawcy wykonującemu swoje obowiązki zapewnione zostanie bezpieczeństwo m.in. 

poprzez unikanie bliskich kontaktów z personelem medycznym oraz z chorymi, w szczególności poprzez 

zapewnienie i przestrzeganie rozdzielnych dróg dostępu/kontaktów przeznaczonych odrębnie do obsługi 

pacjentów oraz odrębnie do obsługi dostaw produktów leczniczych przez pracowników hurtowni 

farmaceutycznych. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 15 

Do §9 ust. 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej zastrzeżonej 

w §9 ust. 1 wzoru umowy do wysokości 0,1% wartości asortymentu niedostarczonego w terminie za każdą 

godzinę zwłoki? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 16 

Do §9 ust. 5 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej zastrzeżonej 

w §9 ust. 5 wzoru umowy do wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 17 

Do §9 ust. 6 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „, pod warunkiem, że potrącana kara umowna będzie 

miała charakter bezsporny oraz wymagalny.”. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 18 

Pytanie do rozdziału 15 pkt 15.1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Wnosimy o zmianę w 

zakresie kryterium 2 oceny ofert – termin dostawy dotyczącego maksymalnego terminu dostawy. Mając na 

uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność 

zachowania szczególnych środków ostrożności prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia poprzez 

zmianę ocenianego kryterium w talki sposób aby minimalny czas dostawy wynosił 48 godzin od chwili 

złożenia zamówienia a maksymalny 72 godziny. Jednocześnie nadmieniamy, że przyjęcie przez 

Zamawiającego urealnionych, dostępnych dla większej ilości Wykonawców terminów dokonywania dostaw 

znacząco przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym samym korzystnie 

wpłynie na oferowane ceny. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 19 

dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 87 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), 

rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń 

medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia 

oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. Produkt  zawiera 2g lidokainy i 0,25g  

chlorhexydyny / 100g produktu, pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką  

o pojemności 11ml (11g)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody. 

 


