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     Gliwice, dnia 11 maja 2022 r. 

 
Przekazane poprzez platformazakupowa.pl 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
Nr sprawy: 4WOG.1200.2712.17.2022 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie 

art. 275 ust. 1 ustawy Pzp pn.: „Zakup leków i materiałów medycznych”.  
 
 

Zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz w związku z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający, 4 Wojskowy Oddział 

Gospodarczy w Gliwicach, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz 

dokonuje zmian SWZ:  

 
Pytanie  nr 1: 
Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 6 o treści: 
Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w 
przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na 
rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." 
(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a 
może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie 
mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na 
końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z 
przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w 
której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z 
Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). 
lub 
o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 6 o treści: 
Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy 
przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z 
powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany. 
lub 
o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 6 o treści: 
"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za 
dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych 
i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 2% 
kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności. 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian.  
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Pytanie nr 2:  
SWZ, rozdział IV – Prosimy o doprecyzowanie czy przedmiot zamówienia ma być 
dostarczany do sukcesywnie do dnia 30.11.2022r. czy ma to być jednorazowa 
dostawa? 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem IV SWZ zamówienie należy 
zrealizować od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2022 r. Z kolei zgodnie z § 3 
ust. 2 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ: 
„Zamawiający składać będzie zamówienia w formie elektronicznej  na adres e-mail 
Wykonawcy (…)”. Zamawiający informuje, iż możliwa jest dostawa jednorazowa 
wszystkich produktów odpowiednio dla danej części.  
 
Poniższe pytania dotyczą części nr 2. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 2 poz. 74 i czy 
dopuści: 
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, 
poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem 
izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, 
trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek 
w opakowaniu zbiorczym kartoniku? 
lub 
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, 
poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem 
izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, 
czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek 
w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnej części 
produktu zawartego w części nr 2, pod pozycją 74. Zamawiający informuje również, 
o zmianie wymiarów. Wynoszą one: minimalnie 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, 
trzykrotnie złożone, min. 6 warstw, a maksymalnie 4x4,5cm, a rozłożonego max 
12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw. 
 
Pytanie nr 4: 
Część nr 2 – Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne w przypadku 
wskazania producentów, nazw handlowych czy numerów katalogowych? 
Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, 
które spełniają wymogi określone w formularzu cenowym, jeżeli jest to jasno 
wskazane w niniejszych odpowiedziach na pytania lub jest to wskazane w 
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego pisma. 
 
Pytanie nr 5:  
Część nr 2 – Czy w pozycjach, które zawierają leki (dotyczy części 2) czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych będącymi 
wyrobami medycznymi?  
Odpowiedź nr 5:  
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaoferowanie w części 2 produktów 
równoważnych, będących wyrobami medycznymi. 
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Pytanie nr 6: 
Część nr 2, pozycja nr 28 – Czy zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 6cm 
x 8cm? 
Odpowiedź nr 6: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza opatrunek o wymiarach min. 6cm max 7,2cm 
x min. 5 cm max. 8cm. 
 
Pytanie nr 7: 
Część nr 2, pozycja nr 28 – Czy zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 
7,2cm x 5cm? 
 
Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza opatrunek o wymiarach min. 6cm max 7,2cm 
x min. 5 cm max. 8cm. 
 
Pytanie nr 8: 
Część nr 2, pozycja nr 34 – Czy zamawiający dopuści filtr o VT = 150 – 1500ml? 
Odpowiedź nr 8: 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza filtrów o wskazanych parametrach.  
 
Pytanie nr 9: 
Część nr 2, pozycja nr 71 – Czy zamawiający dopuści kompres o wymiarach 7,5 
x 7,5 cm? 
Odpowiedź nr 9: 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza kompresu o wskazanych wymiarach.  
 
Pytanie nr 10: 
Część nr 2, pozycja nr 72 – Czy zamawiający dopuści kompres o wymiarach 10 x 
10 cm? 
Odpowiedź nr 10: 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza kompresu o wskazanych wymiarach. 
 
Pytanie nr 11: 
Część nr 2, pozycja nr 124 – Czy zmawiający dopuści podkład podfoliowany o 
wymiarach 50cm x 50mb? 
Odpowiedź nr 11: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza podkład podfoliowany o wskazanych 
wymiarach.  
 
Pytanie nr 12:  
Dotyczy: Rurka nosowo-gardłowa (poz. 162): Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na  zaoferowanie  rurki nosowo-gardłowej  spełniającej opisane parametry w WTT 
w  opakowaniu o  wymiarach  maksymalnie   12cm x 22 cm?  Rurka o  którą pytamy 
od  lat jest dostarczana w zestawach typu PRS, PRM ,TL ,IPMED do Wojska 
Polskiego. Producent nie zmieni aktualnej linii produkcyjnej, gdyż dostosował ją do 
własnych potrzeb, a 2cm większe opakowanie nie zmienia własności użytkowych 
rurki, której opakowanie jest w IPMED zwinięte w rulon. Na dowód załączamy 
aktualny plik dokumentacji technicznej producenta oraz prosimy o stosowne 
poinformowanie Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia w celu aktualizacji WET dla 
IPMED. 
Odpowiedź nr 12: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza rurkę nosowo-gardłową w opakowaniu, o 
wskazanych wymiarach, stosowna zmiana zostanie wprowadzona w opisie 
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przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. 
 
Pytanie nr 13:  
Dotyczy: Folia izotermiczna 2m x 160 cm (poz. 37): Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na zaoferowanie na wielorazowej folii izotermicznej o wymiarach 2,2 x 1,6m? 
Odpowiedź nr 13: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza wielorazową folię izotermiczną o wymiarach 
min. 2,1m max 2,2m x 160cm 160 cm.  
 
Pytanie nr 14: 
Dotyczy: gaza wypełniająca/rolowana (poz. 62, 91, 92 i 212): Czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej gazy wypełniającej złożonej w formie „Z”, o 
wymiarach 11,43 x 3,7m? 
Odpowiedź nr 14:  
Zamawiający informuje, iż dopuszcza w powyższych pozycjach sterylną gazę 
złożoną w formie „Z” o wymiarach: dla pozycji 62: min 11,4cm max 11,43 cm x 3,7m; 
dla pozycji 91: 4,5 x 4,1 yards / 11,43 x 3,7m; dla pozycji 92: 4,5 x 4,1 yards / 11,43 
x 3,7m; dla pozycji 212: min 11,43 cm max 12 cm x min 3,7m max. 3,75 m. 
 
Pytanie nr 15: 
Dotyczy: Opatrunki wentylowe (poz. 94 i 95): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie opatrunków wentylowych spełniających WTT dla IPMED (załącznik nr 
4)? 
Odpowiedź nr 15: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza opatrunki wentylowe spełniające WTT dla 
IPMED. 
 
Pytanie nr 16: 
Dotyczy: opatrunek indywidualny (poz. 98): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie izraelskich opatrunków indywidualnych o szerokości bandaża 
elastycznego 10cm (około 4”), zapakowanych w podwójne opakowanie próżniowe 
z 8-letnim terminem przydatności, spełniających WTT dla wyposażenia IPMED? 
Odpowiedź nr 16: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza opatrunki indywidualne o wskazanych 
parametrach.  
 
Pytanie nr 17: 
Dotyczy: opatrunek indywidualny (poz. 99): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie izraelskich opatrunków indywidualnych o szerokości bandaża 
elastycznego 15cm (około 6”), zapakowanych w podwójne opakowanie próżniowe 
z 8-letnim terminem przydatności, spełniających WTT dla wyposażenia IPMED? 
Odpowiedź nr 17: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza opatrunki indywidualne o wskazanych 
parametrach.  
 
Pytanie nr 18: 
Dotyczy: opatrunek indywidualny (poz. 99): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie izraelskich opatrunków brzusznych o wymiarach kompresu około 
30x30cm, z dodatkową folią utrzymującą wilgotność rany,  zapakowanych w 
podwójne opakowanie próżniowe z 8-letnim terminem przydatności? 
Odpowiedź nr 18: 
Zamawiający informuje, iż w pozycji 99 znajdują się opatrunki indywidualne, a nie 
opatrunki brzuszne, wskazane w pytaniu, zatem nie dopuszcza ww. opatrunków.  
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Pytanie nr 19: 
Dotyczy: gaza hemostatyczna (poz. 130): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie gaz hemostatycznych o wymiarach 7,5cm x 3,7m, spełniających WTT 
dla wyposażenia IPMED (załącznik nr 4)? 
Odpowiedź nr 19: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza gazy hemostatyczne o wymiarach min. 7,5 
cm max 10,2 cm x 3,7 m. 
 
Pytanie nr 20: 
Dotyczy: rurki nosowo-gardłowe (poz. 154-158): Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na zaoferowanie rurek nosowo gardłowych spełniających WTT dla wyposażenia 
IPMED, o rozmiarach odpowiednich do podanych w tabeli: 6; 6,5 ; 7; 7,5; 8; 8,5 ? 
Odpowiedź nr 20: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza rurki nosowo-gardłowe o wskazanych 
wymiarach.  
 
Pytanie nr 21: 
Dotyczy: opatrunek okluzyjny (poz. 173): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie militarnych opatrunków okluzyjnych niejałowych? 
Odpowiedź nr 21: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie militarnych opatrunków 
okluzyjnych niejałowych w powyższej pozycji.  
 
Pytanie nr 22: 
Dotyczy: opaska szkoleniowa (poz. 173): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie stazy treningowej CAT siódmej generacji? 
Odpowiedź nr 22: 
Zamawiający informuje, iż w pozycji 173 znajduje się opatrunek okluzyjny na rany 
klatki piersiowej, a nie staza treningowa CAT siódmej generacji, wskazane w 
pytaniu, zatem nie dopuszcza ww. stazy. 
 
Pytanie nr 23 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 17 produkt równoważny oferowany pod inną 
nazwą handlową i innego producenta tj. żel na oparzenia 120ml WaterJel? 
Odpowiedź nr 23 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zastosowanie powyższego 
produktu.  
 
Pytanie nr 24 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 22-25 produkt równoważny oferowany pod 
inną nazwą handlową i innego producenta tj. siatkę Codotex? 
Odpowiedź nr 24 
Zamawiający informuje, iż zmieniono opis w zakresie pozycji 22-25. 
 
Pytanie nr 25 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 28 produkt równoważny oferowany pod inną 
nazwą handlową i innego producenta tj. np. CanniulaPlast lub Venaplast o 
podobnych wymiarach? 
Odpowiedź nr 25 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie produktu równoważnego.  
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Pytanie nr 26 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 34 produkt równoważny elektrostatyczny tj. 
filtr VT 150-1000? 
Odpowiedź nr 26 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zastosowanie powyższego 
produktu.  
 
 
Pytanie nr 27 
Czy Zamawiający w pozycji nr 37 poprawi wymiar koca izotermicznego na 
powszechnie dostępny koc 210x160cm? 
Odpowiedź nr 27 
Zamawiający informuje, iż wprowadzono zmiany w formularzu cenowym, 
stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, w zakresie pozycji nr 37. Parametry wynoszą 
min. 2,1m max 2,2m x 160cm. 
 
Pytanie nr 28 
Czy Zamawiający poprawi nazwę preparatu z pozycji nr 54 na właściwą tj. Incidin 
Liquid, gdyż preparat Incidur już kilka lat temu został wycofany z produkcji i 
zastąpiony właśnie preparatem Incidin Liquid. 
Odpowiedź nr 28 
Zamawiający informuje, iż wprowadzono zmiany w zakresie pozycji nr 54, w 
formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.  
 
Pytanie nr 29 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 55 i 57 kaniule o wymiarach odpowiednio 
1,5x45mm i 2,1x45mm? 
Odpowiedź nr 29 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza kaniul, w powyższych pozycjach, o 
wskazanych przez Wykonawcę wymiarach. 
 
Pytanie nr 30 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 74 gazik do dezynfekcji skóry nasączony 
70% alkoholem, który jest wyrobem medycznym. Wskazany produkt LEKO jest 
produktem leczniczym i może być sprzedawany tylko przez apteki i hurtownie 
farmaceutyczne. 
Odpowiedź nr 30 
Zamawiający informuje, iż zmieniono opis w zakresie pozycji 74. 
 
Pytanie nr 31 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 51 produkt równoważny tj. chusteczki Incidin 
Alkohol wipe? 
Odpowiedź nr 31 
Zamawiający informuje, iż zmieniono opis w zakresie pozycji 51. 
 
Pytanie nr 32 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 91 i 92 oraz 212 produkt równoważny tj. 
produkt występujący pod inną nazwą handlową i innego producenta, gdyż np. gazy 
NAR Zfold nie są już produkowane. Ich zakup jest więc nierealny. Produkt 
równoważny, który chcemy zaoferować spełnia wymagania wskazane w WET dla 
IPMed czy PRS, PRM itp. 
Odpowiedź nr 32 
Zamawiający informuje, iż w pozycji nr 91 oraz 92 zgadza się na zastosowanie 
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produktu równoważnego. W pozycji nr 212  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 33 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 95 produkt równoważny tj. produkt 
występujący pod inną nazwą handlową i innego producenta, gdyż opatrunki HYFIN 
nie są już dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej i nie posiadają znaku 
CE. Ich zakup jest więc nierealny. 
Odpowiedź nr 33 
Zamawiający informuje, iż w pozycji nr 95 zgadza się na zastosowanie produktu 
równoważnego. 
 
Pytanie nr 34 
Czy Zamawiający wymaga w pozycji nr 114-116 świateł chemicznych, które świecą 
około 12h? 
Odpowiedź nr 34 
Zamawiający informuje, iż w pozycjach nr 114 - 116 wyraża zgodę na dostarczenie 
świateł chemicznych świecących min. 12h.  
 
Pytanie nr 35 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 122 produkt równoważny tj. plastry na 
pęcherze średnie innego producenta i pod inną nazwą handlową? 
Odpowiedź nr 35 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody by w pozycji nr 122 zastosować produkt 
równoważny.  
 
Pytanie nr 36 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 125 produkt o wymiarach 150-160x200cm? 
Są to standardowe wymiary prześcieradeł wskazanych przez Zamawiającego. 
Odpowiedź nr 36 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie produktu o wymiarach 
min. 150 cm max 210 cm x min. 160 cm max 200cm. 
  
Pytanie nr 37 
Czy Zamawiający poprawi w pozycji nr 130 wymiar opatrunku, gdyż zgodnie z 
informacją od dystrybutora opatrunków właściwy wymiar dla opatrunku Quickclot XL 
to 10,2cmx3,7m. 
Odpowiedź nr 37 
Zamawiający informuje, iż wprowadzone zostały wymiary min. 7,5 cm max 10,2 cm 
x 3,7 m.  
 
Pytanie nr 38 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 136, 196 produkt równoważny tj. produkt 
występujący pod inną nazwą handlową i innego producenta? 
Odpowiedź nr 38 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie w pozycjach nr 136 oraz 
196 na zastosowanie produktu równoważnego. 
 
Pytanie nr 39 
Czy Zamawiający poprawi w pozycji nr 150-153 nazwę rurki krtaniowej, gdyż rurka 
LT-D nie jest już produkowana od kilku lat. Właściwe oznaczenie dla rurki to LTS-D. 
Odpowiedź nr 39 
Zamawiający informuje, iż wprowadzi w formularzu cenowym, stanowiącym 
załącznik nr 5 do SWZ, prawidłowe wymiary.  
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Pytanie nr 40 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 174 produkt równoważny tj. opaskę 
treningową CAT? 
Odpowiedź nr 40 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie w pozycji nr 174 produktu 
równoważnego.  
 
Pytanie nr 41 
Czy Zamawiający w pozycji nr 195 wymaga oryginalnej szyny Sam Splint czy 
produktu typu Sam Splint? 
Odpowiedź nr 41 
Zamawiający informuje, iż w pozycji nr 195 nie wymaga oryginalnej szyny typu Sam 
Splint. 
 
Pytanie nr 42 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 208 produkt równoważny tj. Zestaw do 
punkcji jamy opłucnej Pleurofix? 
Odpowiedź nr 42 
Zamawiający informuje, iż pozycja nr 208 została zmodyfikowana.  
 
Pytanie nr 43 
Czy Zamawiający poprawi pojemność żela na oparzenia WaterJel na właściwą tj. 
120ml. Żel na oparzenia Waterjel nie występuje w wersji o pojemnośc 125-150ml. 
Odpowiedź nr 43 
Zamawiający informuje, iż wprowadzono zmiany w formularzu cenowym, 
stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ w zakresie pozycji 211.  
 
Pytanie nr 44 
Z uwagi na aktualne informacje co do dostępności asortymentu poniższe zapytanie 
jest niezbędne, aby złożyć realną ofertę, gdyż jeśli chodzi o opatrunki Celox to by-
wają niedostępne i trudno jest zagwarantować termin dostawy dla tego produktu. 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 20 produkt równoważny oferowany pod inną 
nazwą handlową i innego producenta tj. opatrunek hemostatyczny Chitogaza czy 
też ChitoClot? 
Odpowiedź nr 44 
Zamawiający informuje, iż w pozycji nr 20 dopuszcza produkt równoważny, spełnia-
jący parametry określone w wymaganiach IPMed stanowiących załącznik nr 4 do 
SWZ.  
 
 
Zmodyfikowany formularz cenowy dla części 1 oraz 2 stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego pisma.  
 
 
Zgodnie z art. 284 ust. 3 w związku z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający, 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w 
Gliwicach, zmienia termin składania, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. 
 
 
Miejsce 
zmiany 

Treść przed zmianą Treść po zmianie 

Rozdział IX pkt 
1 SWZ 

Wykonawca jest związany ofertą Wykonawca jest związany ofertą od dnia 
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od dnia upływu terminu 
składania ofert do dnia 

11.06.2022 r. 

upływu terminu składania ofert do dnia 

15.06.2022 r. 

Rozdział XI pkt 
1 SWZ 

Ofertę należy przesłać do 
Platformy Zakupowej pod 
adresem:  
https://platformazakupowa.pl/
pn/4wog w formularzu 
ofertowym do dnia 13.05.2022 r. 
do godz. 08:30.  

Ofertę należy przesłać do Platformy 
Zakupowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/pn/4wog w 
formularzu ofertowym do dnia 17.05.2022 r. 
do godz. 08:30.  

Rozdział XI pkt 
3 SWZ 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
13.05.2022 r. o godz. 09:00 za 
pośrednictwem 

platformazakupowa.pl 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2022 r. 
o godz. 09:00 za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl 

Formularz 
cenowy dla 
części 1 – 
stanowiący 
załącznik nr 5 
do SWZ 

Było: 
Wykaz zmian znajduje się w 
załączniku nr 1 do niniejszego 
pisma. 

Jest: 
Wykaz zmian znajduje się w załączniku nr 1 
do niniejszego pisma. 

Formularz 
cenowy dla 
części 1 – 
stanowiący 
załącznik nr 5 
do SWZ 

Było: 
- 

Jest: 
Uwaga!!! 1. W przypadku asortymentu określonego 
przy pomocy nazw handlowych Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert na asortyment równoważny. 
Asortyment  równoważny to asortyment o tej samej 
nazwie międzynarodowej, zawierający tą samą 
substancję czynną w tej samej dawce, posiadający te 
same właściwości, wskazania kliniczne i w tej samej 
postaci. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamiast 
tabletek – tabletki powlekane lub drażetki lub kapsułki i 
odwrotnie. Zamiast fiolek, ampułki i odwrotnie. Leki 
zamienne muszą posiadać dokument rejestracji oraz 
dopuszczenie do obrotu  muszą spełniać wymagania 
określone  
w ustawie zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o 
wyrobach medycznych  
(Dz.U. z 2020r. Nr 186 tj.). 
2.. Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 1 dopuszcza 
złożenie oferty na preparaty konfekcjonowane w innych 
ilościach (inna ilość tabletek, ampułek, kilogramów itp. 
w opakowaniu) niż określone w przedmiocie 
zamówienia z odpowiednim przeliczeniem ilości. W 
przypadku zaoferowania preparatów 
konfekcjonowanych  
w innych ilościach niż określone w przedmiocie 
zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do podania w 
swojej ofercie ilości opakowań jak i ilości tabl., ampułek, 
kilogramów itp. w opakowaniu - tak aby Zamawiający 
miał możliwość sprawdzenia czy Wykonawca 
zaoferował odpowiednią wymaganą przez 
Zamawiającego ilość. W przypadku przeliczania 
wymaganej przez Zamawiającego ilości na 
proponowane przez Wykonawcę opakowania, 
przeliczona ilość nie może być mniejsza niż wymagana 
przez Zamawiającego. W przypadku ilości ułamkowej 
opakowania, wynikającej z odpowiedniego 
przeliczenia, należy zaokrąglić „w górę” do pełnego 
opakowania.  
3. Oferowany przedmiot zamówienia nie może 
odbiegać jakościowo od produktów pożądanych 
wymienionych w kolumnie 7 „Formularza cenowego”. 
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest dopisać w 
kolumnie 11 dane jednoznacznie określające 
oferowany produkt podając nazwę oferowanego 
towaru/producenta, oznaczenie, które pozwoli na 
jednoznaczną identyfikację produktu. 
 W przypadku braku oznaczenia Wykonawca wpisuje 
inne parametry pozwalające jednoznacznie 
zidentyfikować oferowany produkt. W przypadku braku 
wymaganych danych Zamawiający odrzuci ofertę na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 
4. Nazwa oferowanego produktu stanowi merytoryczną 
treść oferty, ponieważ służy identyfikacji i konkretyzacji 
oferowanego przedmiotu zamówienia i późniejszego 

https://4wog.eb2b.com.pl/
https://4wog.eb2b.com.pl/
https://4wog.eb2b.com.pl/
https://4wog.eb2b.com.pl/
https://4wog.eb2b.com.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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przedmiotu umowy, a więc niepodanie przez 
Wykonawcę nazwy produktu (nazwy nadanej przez 
producenta) w przypadku, gdy Zamawiający tej nazwy 
postanowieniami specyfikacji wymagał, powoduje, iż 
treść oferty jest niezgodna  
z treścią specyfikacji. Oferta nie może dawać 
możliwości do dodatkowych poszukiwań jej treści, musi 
być jednoznaczna w celu możliwości poddania jej 
weryfikacji pod względem jej zgodności z treścią SWZ. 

Formularz 
cenowy dla 
części 2 – 
stanowiący 
załącznik nr 5 
do SWZ 

Było: 
Wykaz zmian znajduje się w załączniku 
nr 2 do niniejszego pisma. 

Jest: 
Wykaz zmian znajduje się w załączniku nr 2 do 
niniejszego pisma. 

Formularz 
cenowy dla 
części 2 – 
stanowiący 
załącznik nr 5 
do SWZ 

Było: 
- 

Jest: Uwaga!!! 1. W przypadku asortymentu 
określonego przy pomocy nazw handlowych 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment 
równoważny. Asortyment  równoważny to asortyment o 
tej samej nazwie międzynarodowej, zawierający tą 
samą substancję czynną w tej samej dawce, 
posiadający te same właściwości, wskazania kliniczne i 
w tej samej postaci. Zamawiający dopuszcza 
zaoferowanie zamiast tabletek – tabletki powlekane lub 
drażetki lub kapsułki i odwrotnie. Zamiast fiolek, 
ampułki i odwrotnie. Leki zamienne muszą posiadać 
dokument rejestracji oraz dopuszczenie do obrotu  
muszą spełniać wymagania określone  
w ustawie zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o 
wyrobach medycznych  
(Dz.U. z 2020r. Nr 186 tj.). 
2.. Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 1 dopuszcza 
złożenie oferty na preparaty konfekcjonowane w innych 
ilościach (inna ilość tabletek, ampułek, kilogramów itp. 
w opakowaniu) niż określone w przedmiocie 
zamówienia z odpowiednim przeliczeniem ilości. W 
przypadku zaoferowania preparatów 
konfekcjonowanych  
w innych ilościach niż określone w przedmiocie 
zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do podania w 
swojej ofercie ilości opakowań jak i ilości tabl., ampułek, 
kilogramów itp. w opakowaniu - tak aby Zamawiający 
miał możliwość sprawdzenia czy Wykonawca 
zaoferował odpowiednią wymaganą przez 
Zamawiającego ilość. W przypadku przeliczania 
wymaganej przez Zamawiającego ilości na 
proponowane przez Wykonawcę opakowania, 
przeliczona ilość nie może być mniejsza niż wymagana 
przez Zamawiającego. W przypadku ilości ułamkowej 
opakowania, wynikającej z odpowiedniego 
przeliczenia, należy zaokrąglić „w górę” do pełnego 
opakowania.  
3. Oferowany przedmiot zamówienia nie może 
odbiegać jakościowo od produktów pożądanych 
wymienionych w kolumnie 6 „Formularza cenowego”. 
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest dopisać w 
kolumnie 10 dane jednoznacznie określające 
oferowany produkt podając nazwę oferowanego 
towaru/producenta, oznaczenie, które pozwoli na 
jednoznaczną identyfikację produktu. 
 W przypadku braku oznaczenia Wykonawca wpisuje 
inne parametry pozwalające jednoznacznie 
zidentyfikować oferowany produkt. W przypadku braku 
wymaganych danych Zamawiający odrzuci ofertę na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 
4. Nazwa oferowanego produktu stanowi merytoryczną 
treść oferty, ponieważ służy identyfikacji i konkretyzacji 
oferowanego przedmiotu zamówienia i późniejszego 
przedmiotu umowy, a więc niepodanie przez 
Wykonawcę nazwy produktu (nazwy nadanej przez 
producenta) w przypadku, gdy Zamawiający tej nazwy 
postanowieniami specyfikacji wymagał, powoduje, iż 
treść oferty jest niezgodna  
z treścią specyfikacji. Oferta nie może dawać 
możliwości do dodatkowych poszukiwań jej treści, musi 
być jednoznaczna w celu możliwości poddania jej 
weryfikacji pod względem jej zgodności z treścią SWZ. 

Wymagania Było: Rurka nosowo-gardłowa (poz. 162): Jest: Rurka nosowo-gardłowa (poz. 162): Opakowanie 
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IPMed 
stanowiące 
załącznik nr 4 
do SWZ 

g)Opakowanie chroniące przed 
zamoczeniem typu foliowo-papierowe, 
łatwe do otwierania, umożliwiające 
dowolne formowanie kształtu, o 
wymiarach maksymalnie 10 cm x 22 cm. 

chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, 
łatwe do otwierania, umożliwiające dowolne 
formowanie kształtu, o wymiarach maksymalnie 12 cm 
na 22 cm. 
 

Oświadczenia 
dotyczące 
przesłanek 
wykluczenia z 
postępowania 
stanowiące 
załącznik nr 2 
do SWZ 

Było: Oświadczam, że nie 
podlegam wykluczeniu z 
postępowania na podstawie  
art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy 
Pzp.; 

Jest: Oświadczam, że nie podlegam 
wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy Pzp. oraz art. 
7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r.  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego. 

 
 
Załączniki:  

1) Załącznik nr 1 – wykaz zamian w formularzu cenowym w zakresie części 1; 
2) Załącznik nr 2 – wykaz zmiany w formularzu cenowym w zakresie części 2; 
3) Załącznik nr 3 – zmodyfikowany formularz cenowy dla części nr 1 oraz nr 2; 
4) Załącznik nr 4 – zmodyfikowane wymagania IPMED; 
5) Załącznik nr 5 – zmodyfikowane oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z 

postępowania.  
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