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Do wszystkich Wykonawców

rnsŃooorlo3,Kop,zokł,2569Ą430zł Pvtania i odpowiedzi II

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: Sukcesywne dostawy produktów
leczniczych i wyrobów medycznych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.
DoĘczy postępowania

Zamawiający, działając na podstawie aft. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia ż0O4r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednoliĘ: Dz. lJ. z 20t8r. poz. 1986 z późn. zm. - zwana dalej
Pzp), niniejszym przekazuje Wykonawcom treśćwniesionych zapytań i wyjaśniaco następuje:

Pytanie I - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów
tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drazetki i odwrotnie?

-

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

na zmianę fiolki na ampułki i odwrotnie?

Pytanie 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułkostrzykawkę
iodwrotnie?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 , Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkościopakowania" Proszę podać

sposób paeliczenia

- do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?
Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę towaru w innym opakowaniu hand|ovvym,

Pod warunkiem, że wycenie będzie podlegać 1 szt. Zamawiający dopuszcza zmianę
wielkoŚci opakowania na zasadach okreśtonych w rozdziate xvII pkt. 12 sIWz.

Pytanie 5 - Czy Zamawiający pod pojęciem mozliwościzmiany wielkości opakowania rozumie
równiez zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający
WYmaga maŚci w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maśćw opakowaniu 2Og lub 30g?
max. 30o/o większe lub mniejsze opakowanie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę towaru w innym opakowaniu handlowym,

Pod warunkiem, że wycenie będzie podlegać 1 szt. Zamawiający dopuszcza zmianę
wielkoŚci opakowania na zasadach okreśtonych w rozdziale XVII pkt. 12 sIWz.
Zamawiający nie okreŚli procentowo dopuszczalnych zmian, gdyż nalezałoby pytać o konkretne
pozycje.

-

PYtanie 6
Zwracamy się z prośbąo określenie w jaki sposób postąpić w przypadku
zaPrzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie
ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odp.: Zamawiający okreŚtił sposób postępowania w rozdz. xvII pkt. 13.

W

PrzyPadku braku jakiejkolwiek pozycji z formularza ofertowego Zamawiający
Wymaga złoŻenia oŚwiadczenia o zapzestaniu produkcji. Wpisanie ilOtt lub
Pozostawienie danej pozycji niewypełnionej, spowoduje odrzucenie oferĘ w
zakresie tego pakietu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji prosimy o wpisanie

ostatniej ceny zakupu.

-

PYtanie 7 DoĘczy poz. 77 W związku z brakiem na rynku produktu Hydrosil prosimy o
dopuszczenie do wyceny preparatu Help4Skin, który spełnia wymagania Zamawiającego,

OdP.: Zamawiający odmawia odpowiedzi na pytanią bowiem powoduje ona ocenę
równowaŻnoŚci produktu, co powinien zrobić sam Wykonawca oferując dany
Produkt jako równowaŻny w postępowaniu, co za Ęm idzie wykazując, że spełnia
on vvYmagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
PYtanie 8

-

DoĘczY Poz. 101 Prosimy o dopreryzowanie czy Zamawiający ma na myśliwyrób

medYcznY w Postacijednorazowych aplikatorów czy preparat zawierający-lignocainę
, np. Konix,

Cathejell, Aqua Touch, Jezeli Zamawiający wymaga preparatu z Śuustanc;ą lignócainum to
prosimy o dopuszczenie jednorazowych aplikatorów o pojemności 6 ml.

OdP,: Zamawiający ma na myŚli jednorazowy iplikator zawierający lignocainę o
pojemności 6m!.

-

PYtanie 9 DotYczY Poz. I47 W związku z rok rocznym problemem dotyczącym
prosimy o podanie stawki VAT wymaganej dla tej pozycji.
Odp.: Stawka VAT dla tej pozycji wynosi: 23o/o.

tej pozycji

PYtanie 10; Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Częściprodukt z Części3 poz.2 i dopuści

wyrób medyczny klasy I?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYtanie LL Czy Zamawiający wydzieli do osobnej CzęściprodukĘ z Części10 poz" 13 i 14

dopuści:

i

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni Qraz sprzętu medycznego, rozmiar L7 x ż3 cffi,
nasączone 36,8 o/o alkoholem izopropylowyffi, i 47,3o/o etanolem, konfekcjonowane po 100
sztuk w oPakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuĘ: baktórie (Enterococcus
hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida
albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio iAdeno do 1 minuĘ) (13727, tŚ6zą,-L4476)?
lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cffi,
nasączone 36,8 o/o alkoholem izopropylowym, i 47,3o/o etanolem, konfekcjonowane po 150
sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuĘ: baktórie (Enterococcus
hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida
albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuĘ) (13727, 73624, t4476)?
lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 72 x 18 cffi,
nasączone 36,8 o/o alkoholem izopropylowym, i 47,3o/o etanolem, konfekcjonowane po 200
sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus
hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida
albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuĘ) (L3727, 13624, t4476)?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Odp_.l Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wybranych pozycji do osobnej
części.

Zamawiający informuje, iż pytania i odpowiedzi doĘczące specyfikacji istotnych warunków
zamówienia będą wiąząceprzy składaniu ofeft.
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Kierownik Zamawiającego

