
2
0
2
0
-1

1
-3

0
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Zielona Góra, 30/11/2020 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  

Zadanie 4 pozycja 19 

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarze 36x48mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 2  

Zadanie 4 pozycja 20 

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 30mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 3  

Zadanie 4 pozycja 20  

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średni 36mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 4  

Zadanie 4 pozycja 21 

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 300-1500 ml, z przestrzenią martwą 45 ml, o wadze 

29 gr? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 5 

Zadanie 4 pozycja 22 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji, w celu złożenia jak najlepszej oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się. 
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Pytanie 6 

Zadanie 4 pozycja 24-26 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie tych pozycji , w celu złożenia jak najlepszej oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się. 

Pytanie 7 

Zadanie 4 pozycja 34 

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 14 G w rozmiarze 1,7x45mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 8 

Zadanie 4 pozycja 35  

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 18 G w rozmiarze 1,3x45mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 

Pytanie 9 

Zadanie 4 pozycja 36 

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 20G w rozmiarze 1,1x32mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 

Pytanie 10 

Zadanie 4 pozycja 40 

Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków w rozmiarze 1,2x30mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 

Pytanie 11 

Zadanie 4 pozycja 51 

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w op. 100 szt. z przeliczeniem do odpowiednich ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 12 

Zadanie 4 pozycja 54 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji w celu złożenia jak najkorzystniejszej oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się. 

Pytanie 13 

Zadanie 4 pozycja 91-96 

Czy Zamawiający zgodzi się na rurkę krtaniową LTS-D  bez strzykawki? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się. 

Pytanie 14 

Zadanie 4 pozycja 97-99 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie tych pozycji w celu złożenia jak najkorzystniejszej oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się. 
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Pytanie 15 

Zadanie 4 pozycja 110 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 50ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 16 

Zadanie 4 pozycja 111-114 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z białym tłokiem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 17 

Zadanie 4 pozycja 113 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowaną op 50 szt? z odpowiednim przeliczeniem na ilości 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 18 

Zadanie 4 pozycja 116- 117 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie tej pozycji z pakietu w celu złożenia korzystniejszej oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się. 

Pytanie 19 

Zadanie 4 pozycja 123 

Czy Zamawiający dopuści wziernik do otoskopu w rozmiarze 2,75mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 

Pytanie 20 

Zadanie 4 pozycja 124 

Czy Zamawiający dopuści wziernik do otoskopu w rozmiarze 4,25mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 

Pytanie 21 

Zadanie 4 pozycja 129 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie tej pozycji w celu złożenia korzystniejszej oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się. 

Pytanie 22 

Zadanie 5, pozycje 1-2 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu 8W, gdyż warstwowość dotyczy kompresów włókninowych, a 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia oczekuje gazę jałową? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 23 

Zadanie 5, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści gaziki dwukrotnie złożone, 4 warstwowe w rozmiarze 110x90mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 
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Pytanie 24 

Zadanie 5, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający serwetę z włókniny SMS? Pozostałe parametry zgodnie z 

SIWZ.           

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 25 

Zadanie 5, pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 26 

Zadanie 5, pozycja 8 

Czy Zamawiający dopuści nici wykonane z naturalnych włókien bawełnianych? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 27 

Zadanie 5, pozycja 8 

Czy zamawiający dopuści nici wykonane z włókien poliestrowych? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 28 

Zadanie 5, pozycja 8 

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’12 sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 29 

Zadanie 5, pozycja 19 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w postaci maski o wymiarach 25 cm x 25 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 30 

Zadanie 5, pozycja 22 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 31 

Zadanie 5, pozycja 24-25 

Czy Zamawiający dopuści oczekuje plastra sterylnego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 32 

Zadanie 5, pozycja 24 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x10cm pakowany a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej 

ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 
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Pytanie 33 

Zadanie 5, pozycja 25 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 8x10cm pakowany a’30sztuk, z przeliczeniem zamawianej 

ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 34 

Zadanie 5, pozycja 26-28 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na rolce bez kołnierza zabezpieczającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

Pytanie 35 

Zadanie 5, pozycja 14-15, 20-21 

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie 

konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się. 

Pytanie 36 

Do rozdziału 15 pkt 15.1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Wnosimy o zmianę w zakresie 

kryterium 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 37 

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 38 

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 39 

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 40 

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 41 

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

charakter bezsporny oraz wymagalny, a możliwość dokonania potrącenia wynikała będzie z aktualnych oraz 

powszechnie obowiązujących norm prawnych.” 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 42 

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 taki sposób aby był podany minimalny czas dostawy, 

który wynosiłby 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. 

 

 

 

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

 


