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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/04/2020 

„Dostawa leków, płynów infuzyjnych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych” 

 

  

 

Wyjaśnienia SIWZ 

 

1 

Zielona Góra, 21/04/2020 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  

dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 85 
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 wyraża zgodę. 

 

Pytanie 2 

 
 W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii, a co za tym idzie koniecznością 

wdrożenia procedur ograniczających bezpośrednie kontakty, zwracamy się z prośbą o zmianę warunków 

w zakresie sposobu złożenia oferty ww. postępowaniu. Ze względu na wymuszoną zmianę organizacji 

pracy większości podmiotów gospodarczych oraz osób świadczących pracę (w tym również poczty, firm 

kurierskich, banków) wnosimy o zmianę formy złożenia oferty na elektroniczną. (zgodnie z zaleceniami 

UZP https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-

epidemicznego ) Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji, jedynie forma komunikacji elektronicznej, 

a zwłaszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, pozwoli wykonawcom zamówień 

publicznych na przygotowanie i złożenie oferty. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków w zakresie sposobu złożenia oferty 

ww. postępowaniu. 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. 

 


