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Zielona Góra, 27/11/2020 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  

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 5 poz. 3 i dopuści: 

rozmiar po rozłożeniu 12x12.5cm, 9 warstw włókniny, reszta zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli do osobnego zadania i dopuści ww. produkt. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 6 poz. 4 i dopuści: 

Chusteczki do dezynfekcji rąk nasączone 70 % alkoholem izopropylowym, 0,5 % diglukonianem 

chlorheksydyny i olejkiem nawilżającym, reszta zgodnie z SIWZ? 

lub 

Chusteczki do dezynfekcji skóry nasączone 70 % alkoholem izopropylowym, 0,5 % diglukonianem 

chlorheksydyny, reszta zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli do osobnego zadania i dopuści ww. produkty. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający zgodzi się na przesunięcie z pakietu 4 pozycję 54 Stazy CAT oraz z pakietu 5 pozycji 20 

opatrunek RCS do pakietu 7? Takie rozwiązanie sprawi, że Zamawiający uzyska najkorzystniejsze ceny na 

wskazane produkty.  

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na ww. przesunięcia. 
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Pytanie 4 

Dotyczy treści SIWZ – Zwracamy się z prośbą o zmianę określania  terminu realizacji poszczególnych dostaw 

w godzinach na taki, który będzie wyrażony w dniach. Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych 

dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot 

zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 24 godziny). W konsekwencji 

zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z 

Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w 

tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia 

mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko 

poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale 

również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej 

oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację wykonawców 

obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami 

zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 5 

Zadanie nr 4 – Czy zamawiający dopuści złożenie próbek na wezwanie w przypadku oferty 

najkorzystniejszej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 6 

Zadanie nr 4, pozycja nr 19 – Czy zamawiający dopuści elektrody do EKG na piance z żelem stałym w 

rozmiarze 42 x 36 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 7 

Zadanie nr 4, pozycja nr 20 – Czy zamawiający dopuści elektrody do EKG z piance z żelem stałym o średnicy 

30 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 8 

Zadanie nr 4, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści filtr o zakresie objętości oddechowej 1500 ml i 

wadze 22g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 9 

Zadanie nr 4, pozycja nr 33 – Czy zamawiający dopuści igły o rozmiarze 2,1 x 45 mm, pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 
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Pytanie 10 

Zadanie nr 4, pozycja nr 36 – Czy zamawiający dopuści igły o rozmiarze 1,3 x45 mm, pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 

Pytanie 11 

Zadanie nr 4, pozycja nr 40 – Czy zamawiający dopuści igły o rozmiarze 1,2 x 30 mm pakowane po 100 szt, 

pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 12 

Zadanie nr 4, pozycja nr 55 – Czy zamawiający wymaga zaoferowania kapturków do termometru Braun? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kapturków do termometru Braun lub równoważnych. 

Pytanie 13 

Zadanie nr 4, pozycja nr 57 – Czy zamawiający wymaga jednorazowego czy wielorazowego pojemnika? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednorazowego pojemnika. 

Pytanie 14 

Zadanie nr 4, pozycja nr 58 – Czy zamawiający wymaga pojemnika płaskiego o owalnej podstawie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rodzaj pojemnika jak również pojemnik w całości owalny. 

Pytanie 15 

Zadanie nr 4, pozycja nr 60 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 0-5 – 0,8 l , pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 16 

Zadanie nr 4, pozycje nr 66-70 – Czy zamawiający oczekuje rękawic pudrowanych, czy bezpudrowych? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rękawic bezpudrowych. 

Pytanie 17 

Zadanie nr 4, pozycje nr 111-114 – Czy zamawiający dopuści strzykawki z białym tłokiem?, pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 
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Pytanie 18 

Zadanie nr 4, pozycja nr 113 – Czy zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 100 szt., pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 19 

Zadanie nr 4, pozycja nr 118 – Czy zamawiający oczekuje szpatułek sterylnych czy niesterylnych? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje szpatułek niesterylnych. 

Pytanie 20 

Zadanie nr 4, pozycja nr 122 – Czy z uwagi na fakt, iż wymiociny mogą być materiałem zakaźnym 

Zamawiający wymaga, aby oferowane worki były w kolorze czerwonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami 

medycznym?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

Pytanie 21 

Zadanie nr 4, pozycja nr 123 – Prosimy i doprecyzowanie do jakiego otoskopu należy zaoferować 

wzierniki? 

Odpowiedź: Zamawiający posiada otoskop Stainless.  

Pytanie 22 

Zadanie nr 4, pozycja nr 124 – Prosimy i doprecyzowanie do jakiego otoskopu należy zaoferować 

wzierniki? 

Odpowiedź: Zamawiający posiada otoskop Stainless.  

Pytanie 23 

Zadanie nr 4, pozycja nr 127 – Czy zamawiający oczekuje zestawu do wkłuć centralnych z cewnikiem do 

kaniulacji żył centralnych, czy zestaw z obłożeniami i produktami pomocnymi przy wykonywaniu wkłucia? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zestaw z obłożeniami i produktami pomocnymi przy wykonywaniu 

wkłucia. 

Pytanie 24 

Zadanie nr 7, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści papier do EKG o wymiarze 106, 5 x 23 mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 25 

Zadanie nr 8, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści papier do EKG o wymiarze 106, 5 x 23 mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 26 

Zadanie nr 9, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści papier do EKG o wymiarze 58 x 25 mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 27 

Dotyczy pakietu 7. 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy z 7 do 14 dni od dnia złożenia zamówienia? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 28 

Zadanie 6: poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści preparat do manualnego mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych o 

szerokiej kompatybilności materiałowej zarówno wobec metali jak i tworzyw sztucznych. Może być 

stosowany w myjniach ultradźwiękowych. Zawiera: chlorek didecylodimetyloamoniowy, chlorek 

benzyloalkilodimetylowy, N-(3-aminopropylo)-N- dodecylopropano-1,3-diaminy, inhibitory korozji. Nie 

zawiera aldehydów. Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), grzybów, V (BVDV, Vaccinia) w stężeniu 

0,5% w czasie 15 min. Opakowanie 1L z wbudowanym dozownikiem, 5 kg (płynny koncentrat). Wyrób 

medyczny. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

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

 


