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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 214000 euro 
na dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w 
recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej 
SIWZ - CPV - 33600000-6. 

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2020   Nr ogłoszenia – 2020/S 024-053079 z dnia 04.02.2020r     
  

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

1. Grupa 70 poz.24-28 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda 

pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

2. Grupa 70 Prosimy Zamawiającego o możliwość składania oferty na wybrane pozycje z pakietu. Z uwagi na jego 

wielkość , przede wszystkim jego różnorodność asortymentowa i wartość zabieg taki zwiększy konkurencyjność 

postepowania umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców  a Państwu pozyskanie rzeczywiście 

korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielania tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do 

kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

3. Grupa 70 poz.24-28 Czy Zamawiający wymaga aby opatrunki były sterylizowane promieniami gamma, gdyż 

zapewnia to utrzymanie parametrów opatrunku przed i po sterylizacji? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

4. Grupa 70 poz.24 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku w rozmiarze 5x7,5cm zamiast 

10x6cm. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

5. Grupa 70 poz.24,25 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku w rozmiarze 10x10cm zamiast 

10x8cm. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

6. Grupa 70 poz.24,25 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunków pakowanych po 10szt/op z 

mozliwością przeliczenia w formularzu cenowym. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

7. Grupa 70 poz 26 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku w rozmiarze 15x10cm zamiast 

15x8cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

8. Grupa 70 poz 28 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku w rozmiarze 30x10cm zamiast 

35x10cm. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

9. Grupa 70 poz 26-28 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku pakowanego 25szt/op z 

mozliwością przeliczenia w formularzu cenowym. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

10. Grupa 70 poz.37 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda 

pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

11. Grupa 70 poz.37 Czy Zamawiający wymaga aby w/w opatrunek posiadał dodatkową podkładkę chłonną? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

12. Grupa 70 poz.37 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku pakowanego po 100szt/op z 

możliwością przeliczenia w formularzu cenowym. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

13. Grupa 74 poz.1 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby w/w gaziki były dopuszczone do 

stosowania w oddziale noworodkowym. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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14. Grupa 74 poz.2 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda 

pozwoli na uzyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

15. Grupa 74 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów gazików: gazik suchy -niczym nienasączony 

płatek, wykonany z bardzo delikatnej włókniny, gazik mokry-włókninowy, nasączony 70% alkoholem 

izopropylowym, rozmiar gazików po rozłożeniu: 16x10cm. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

16. Grupa 74 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w zestawu gazików pakowanych po 25szt 

zestawów/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

17. Grupa 74 poz.2 Czy Zamawiający dopuści gazik włókninowy , nasączony 70% alkoholem izopropylowym, 

rozmiar 65x30mm, sterylne. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

18. Grupa 74 poz.2 Czy Zamawiający dopuści gazik włókninowy , nasączony 70% alkoholem izopropylowym, 

rozmiar 16x10cm, sterylne. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

19. Grupa 74 poz.2 Czy Zamawiający wymaga aby w/w gaziki były sterylne? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

20. Grupa 79 Czy zamawiający dopuści kompresy o gramaturze nie mniejszej lub równej 30 g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

21. Grupa 79 Czy  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z 

obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

22. Grupa 79 Czy zamawiający dopuści opakowanie typu blister papier-papier lub papier folia ze skrzydełkami  0,5-

1 cm, oraz piktogramem(strzałką) wskazującą kierunek otwarcia? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

23. Grupa 79 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z 

przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

24. Zwracamy się z zapytaniem dot. grupy22 Jakie dawki leku Zamawiający miał na myśli w pozycjach 26 i 29 

Wydaje nam się, że nastąpił błąd pisarski, gdyż podane dawki nie występują. 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje poz. 26 - 5 mg peryndopryl +10 mg atorwastatyna+5 mg 
amlodypina; poz. 29 - 10 mg peryndopryl +40 mg atorwastatyna+10 mg amlodypina. 
 
25. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy 

w zakresie zapisów § 2 ust. 4: W przypadku opóźnienia z dostawą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,2% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie, za każdy dzień opóźnienia, 
jeśli wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w 
terminie towarów. Kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
26. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 
reklamacji. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
27. Czy we wskazanym pakiecie Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu leczniczego, który:  

posiada udowodnioną stabilność fizykochemiczną gotowego roztworu do infuzji w 0,9% roztworze chlorku 
sodu przez  3 godziny w temperaturze 15-25°C oraz przez 24 godziny w temperaturze 2-8°C oraz w 
przypadku roztworu przygotowanego poprzez rozpuszczenie w 5% roztworze glukozy do infuzji należy go 
wykorzystać natychmiast chyba, że odtwarzanie/rozcieńczenie miało miejsce w 
kontrolowanych, zwalidowanych warunkach jałowych co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji 
dożylnej. Uzasadnienie Z punktu widzenia ekonomiki stosowania i przygotowywania antybiotyków w 
szczególności produktów leczniczych zawierających substancje czynną meropenem należy biorąc pod 
uwagę czystość mikrobiologiczną przygotowany roztwór wykorzystać niezwłocznie, gdyż tylko takie działanie 
pozwoli w pełni na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej. W szczególności jeśli zważyć, że  
częściej stosowanym rozpuszczalnikiem wykorzystywanym do przygotowywania roztworów do wstrzykiwań jest 

0,9% rozwór chlorku sodu, aniżeli 5% roztwór glukozy.   
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

28. Czy produkt leczniczy ze wskazanego pakietu będzie rozcieńczany w kontrolowanych, zwalidowanych 
warunkach jałowych ?   

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, będzie rozcieńczany w warunkach jałowych jak i niejałowych. 
29. Grupa 72, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100mb z przeliczeniem podanych 

ilości? 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
30. Grupa 72, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5kg z przeliczeniem podanych 

ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

31. Grupa 76, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’6szt z przeliczeniem podanych 
ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
32. Grupa 76, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’30szt z przeliczeniem podanych 

ilości? Opatrunek zgodnie z wymogiem SIWZ jest pojedynczo pakowany w zbiorczym opakowaniu a’30szt. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

33. Grupa 76, pozycja 3, 13 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’12szt z przeliczeniem podanych 
ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
34. Grupa 76, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’6szt z przeliczeniem podanych 

ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

35. Grupa 79, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’2szt z przeliczeniem podanych 
ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
36. Grupa 79, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’3szt z przeliczeniem podanych 

ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

37. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 pozycje: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17 i 19 dopuści opakowania stojące 
polietylenowe lub polipropylenowe z dwoma niezależnymi różnej wielkości, jałowymi portami zapewniającymi 
szczelne połączenie ze wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
38. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 pozycje 2 i 13 dopuści produkt Versylene Fresenius w butelce odkręcanej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
39. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 pozycja 11 dopuści produkt Volulyte - 6% HES 130/04 w fizjologicznym 

roztworze elektrolitów – worek Freeflex z dwoma jałowymi portami różnej wielkości i dwoma jałowymi 
membranami? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
40. Czy Zamawiający w Pakiecie 46 pozycja 39 dopuści produkt Soluvit N pakowany w fiolki a 10ml x 10 sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
41. Czy Zamawiający w Pakiecie 77 pozycja 1 i 2 dopuści produkt pakowany x 10 fiolek? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
42. Pakiet 67, pozycja 1,2 Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany 

najbezpieczniejszą metodą sterylizacji parą wodną? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

43. Pakiet 67, pozycja 1,2 W związku z tym, że żel  stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na 
uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert     

    Zatwierdził: 

                     Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                              Jerzy Kułakowski 


