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Do wszvstkich Wykonawców

Znak sprawy:
,UZDRoWlsKo

Pvtania i odpowiedzi III

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
Przetargu nieograniczonego/ którego przedmiotem są: Sukcesywne dostawy produktów
leczn iczych i wyrobów medycznych dla uzdrowiska l_ądek-bługopole s.A.
DoĘczy postępowania

Zamawiają cy, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004r. prawo
zamówień publicznych (tekst jednoliĘ: Dz. l.). z 2078r. poz. 1986 z późn,' zm. - zwana dalej
PzP), niniejszym przekazuje Wykonawcom treśćwniesionych zapytań i wyjaśniaco następuje:

PYtanie L - Czy Zamawiający w CzęŚci 3 poz. 2 dopuści:Gazik, który nie wymaga sterylizacji,
Poniewaz zawiera w swoim składzie substancje, 1rzy których obecności nie stwierdzono w

badaniach drobnoustrojów- badania gazika wykazały, ze produkt jest czysty mikrobiologicznie,
dlatego wystarczy aby był wyrobem medycznym klasy I?
Przy okazji ponownie prosimy o wydzielenie.
OdP.: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający nie wyraża zgody na
wydzielenie.

PYtanie 2

,

CząŚĆ nr 10, poz. 9 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuścitabletki Ępu
Medicarine W op. 300 tabl. do dezynfekcji wszelkich zmywalnych powieizcnni i przedmiotów'nie
zanieczyszczonych substancjamiorganicznymi. Do dezynfekcji sanitariatóW po ich uprzednim
umYciu. SPektrum działania bakteriobójcze, wirusobojcze, grzybobojcze i prątkobojcze.
OdP.: Zamawiający odmawia odpowiedzi na pytaniÓ, 'bowióm pońoduie ona ocenę
równowaznoŚci produktu, co powinien zrobic sam Wykonawca oferując dany produkt jako
równowaznY W postępowaniu, co za Ęm idzie wykazując, że spełnia on wymagania
Zamawiającego zawarte w opisie paedmiotu zamówienia.

PYtanie 3- CzęŚĆ 3, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści gaziki nasączone 70olo alkoholem
izoProPylowym w rozmiarze 30mmx65mm złożone2 krotnie, ń opakowaniu a'100szt?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
PYtanie 4

-

CzęŚ9 3, poz..3-5 Czy Zamawiający podając jednostkę miary szt ma na myśli
opakowania po 3szt kompresów czy lszt kompresu?
OdP.: Zamawiający doprecyzowuje, że za jednostkę miary ,,szt." rozumie 1 oryginalnie
zaPakowanY Pakiet, w którym znajdują się 3 kompresy. Ża ,,opakowanie" Zamawiający'ńzumie
opakowan e zbiorcze ha ndlowe.
i

|Vtanie 5- CzęŚĆ 3, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe w lozmiarze 7,5 x
7,5cm?

OdP:i

Zamawiający dopuszcza mozliwość wyceny kompresów w wymiarach większych niz
okreŚlone w formularzu cenowym, jednak nie dopusz cza zaproponowania mniejszych.

PYtanie 6- CzęŚĆ 3, poz. LO Czy Zamawiający dopuściwycenę za op, a'L2sńz odpowiednim
przeliczeniem zamawianych ilości?
odp.: Zamawiający oczekuje Wyceny za szt. towaru. Zgodnie z Rozdz. )0/II pkt. t2 slwz
zmiana i Pzeliczenie iloŚci ma odniesienie w przypadku, gdylednostką miary jest,,opakowanie''.

!

PYtanie 7, CząŚĆ3, poz. Ll Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100szt z odpowiednim
przeliczeniem zamawianych ilości?
odp.: Zamawiający oczekuje Wyceny za szt. towaru. Zgodnie z Rozdz. XVII pkt" 12 SIWZ
zmiana iPrzeliczenie iloŚci ma odniesienie w przypadku,gdyiednostką miary jest,ppakowanie'',
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pytanie 8 - Część7, poz.L6

i L7

Czy Zamawiający dopuŚci opakowanie zbiorcze a'50 z

ym przeliczen iem wym
nej ości?
odp.: Zamawiający dopuściłmozliwośćzaproponowania przedmiotu zamówienia w
opakowaniach innej wielkości niz sugerowane w formulazach ofeftowych (rozdz. XVII pkt.

jed noczesn

ag a

i l

12

SIWZ).

pfianie 9_ Część8, poz.8 Czy

Zamawiający dopuściwycenę za pzeŚcieradła pakowane
przeliczeniem
ilości?
a'żOszt z odpowiednim
odp.: Zamawiający oczekuje wyceny za t szt. towaru. Zgodnie z Rozdz. XVII Pkt, 12 SIWZ
zmi-ana i przeliczenie ilościma odniesienie w przypadku, gdy jednostką miary jest,,opakowanie".

pytanie 10_ Część8, poz.9 Czy Zamawiający dopuŚci vvycenę za przeŚcieradła pakowane

a'l0szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
odp.: Zamawiający oczekuje wyceny za L szt. towaru. Zgodnie z Rozdz. XVII pkt. 12 SIWZ
zmibna i przeticzenie ilościma odniesienie w przypadku, gdy jednostką miary jest,,opakowanie".

pytanle 11 - CzęściI poz.2L5- Ze względu na to, ze opis przedmiotu zamówienia, podając
nizwę pasków testowych będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta,
Ęm samym specyfikuje paski testowe konkretnego wytwórcy, co ogranicza konkurencję
asoftymentowo-cenową wyłącznie do wyrobu konkretnego wytwórcy, uzyskującego w ten
sposób vrn7łącznośćna kształtowanie ceny oferĘ samodzielnie lub popżez podmioĘ

pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych, zwracamy uwagę/ ze nie istnieje realna
konieczńość posługiwania się paskami testowymi i glukometrami konkretnych producentów,
gdyż jest to drobny, przenośny spaęt nie wymagający szczegÓlnych, profesjonalnych
obsługę (przeznaczony pzede wszystkim dla uzytkowników
lwalififtacji jeślichodzi
moze
być w kazdej chwili zastąpiony sprzętem innego producenta.
który
nieprofesjonilnych),
Zgodnie z pov,tyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający, postępując zgodnie z
obowiązującymi pzepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i ż9 Pzp) dopuszcza
pzekazaniem
konkureniljne, wysokiej jakości paski testowe GlucoDr. auto (wraz
parametrami:
a)
ponizej
opisanymi
się
giukometrów)
charakteryzujące
kompatybiińych z nimi
zbYt
wykrywanie
Funkcja'Auto-coding eliminująca koniecznoŚĆ kodowania; b) Automatyczne
małej ilościkrwi wprowadzonej do paska wraz z wyŚwietleniem odpowiedniego komunikatu
informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyŚwietlaczu glukometru; c) EnzYm
dehydrÓgenŹza glukoa1 GDH-FAD; d) zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrYtu 2060ń prl1 dokłaóności wyników zgodnej z v,tyĘcznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; e)
Kapilara samozasysająca krew; D Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze
oznaczone kontrastov,l/m wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej częścipaska nieco
ponizej szczytowej; g) Mozliwośćwykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowYch
w ciągu 8 miesięĆy;-ń; czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkoŚĆ Próbki 0,5
zilecan'a temperatura przechorłn/wania pasków w zakresie L-32oj) Paski
mikroitra,
ceĄfikaĘ aktualnie wymagane zgodnie Polskim
posiadające wszelkie dopuszczenia
prawem?
bap., Zamawiający zgodnie zSIWZ dopuszcza konkurencyjne paski testowe pod warunkiem
pod- wa ru n ki em przeka zania bezpłatn ie kom paĘbi nych 9 u kom etrów.
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Pytanie 12_ CzęściI poz. żI5 - Czy Zamawiający dopuszcza konkurencyjne paski testowe
cńarakteryzujące się opisanymi ponizej cechami: a) Funkcja Auto-codingi b) AutomaĘczne
wykrywanie Źtiyt mui"; iloś.i'k*i'wprowadzonej do paska wfazz wyŚwietleniem odPowiedniego
glukometru; c)
komunikatu informująóego o niecałkowiĘm wypełnieniu paska na wyŚwietlaczu
e) Czas
jednostkach
20-600mgldl;
Enzym oksydaza gluioł; d) zakres w|ników pomiaru w
poriuru oó cnwiii wpiowadzenia próbki 5s i wielkośćpróbki 0,5 mikrolitra; 0 zakres
hematokfiu l0-70o/o, umozliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włoŚniczkowej osób
dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy vrryzut _zużytego paska po pomiaze Za Pomocą
przyciŚku; h) stabilnośćpait<ów testowych l płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcY Po
otwarciu fiolki; i) temperaiura działania pasków testowych w zakresie 5-450C, PzechowYwanie
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do 30oC; j) PodŚwietlany ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia

ceĄrfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?
OdP.: Zamawiający zgodnie z SIWZ dopuszcza konkurencyjne paski testowe pod warunkiem
pod wa

ru n

kiem przeka zania bezpłatn ie kom patybi nych
l

g lu

ko m

i

etrów.

PYtanie 13- CzęŚci I Poz. 2L5 - Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe do glukometru
(wraz z Pzekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się nasiępującymi
Parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mgldl i zakres hematokrytu o-70o/o,
umozliwiający wykonywanie pomiarów we knłi kapilarnej i żylnej osób dorosłych i noworodków
PrzY dokładnoŚci zgodnej z v,tytycznymi aktualnej normy ISo- 15197:20L5; b) bezdotykowy
wYrzut zuŻYtego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym
dehYdrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testorna/ih do użycia po otwartiu
PojedYnczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkośćpróbki 0,5 mikiolitra, czas pomiaru 5s; g)
temPeratura przechowywania w szerokim zakresie 4-40 st. Celsjusza; h) paski posiadająóó
wszelkie dopuszczenia i ceffkaĘ aktualnie wymagane zgodnie z polskim piawem?
OdP.: Zamawiający zgodnie z SIWZ dopuszcza konkurencyjne paski testowe pod warunkiem
pod warunkiem przekazania bezpłatnie kompaĘbilnych glukometrów.

PYtanie

L4,

Czy Za_mawiający dopuŚci zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 70 glukozy 75g. o
smaku cYtrynowYm, będącej dieteĘcznym środkiem spożllwczym specjain ego przeznaczónia
medYcznego do postępowania dietetycznego w celu wlkonania'krzywej-cukrówej? oferowany
PreParaĘ ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudnośii,znaczńie ułatwiając

wykonanie testu.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

PYtanie L5 - Czy Zamawiający dopuŚci zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 70 glukozy 75 g.
będącej dieteĘcznym środkiem spozywczym specjalnego przeznaczenia meóycznego d;

postępowania
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

PYtanie L6 , Ca1 Zamawiający dopuŚci w zadaniu 7 pozycji 31 nakłuwacze igłowe 21 G o
głębokościnakłucia 1,8 mm, konfekcjonowane w opakowaniu 200 szt. ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza nakłuwacze igłowe; 2L-23 G.
PYtanie L7 , CzY z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy produktu

będącej zastzeŻonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, zamawiający dopuści w
pozycji w 208 pakiecie 1 ZinoDr. A w opakowaniach 25O-g?
odp.: Zamawiający informuje o równowaznoŚci w rizdz. III pkt.10 SIWZ: Jezeli w opisie
Przedmiotu zamówienia - okreŚlonym w załącznikach nr 1a - lj - znajduje się jakikolwiek znak
towarowY, Patent, norma czy pochodzenie, nalezy przyjąc, że Zamawiający
ÓÓa.ł taki opis ze
wskazaniem na tYP i dopuszcza składanie ofeft równowiŁnycrr o pur.róiracń nie gorszych
niź
te, podane pod pojęciem typu.
ZamawiającY odmawia odPowiedzi na pytanie, bowiem powoduje ona ocćnę równowazności
Produktu, co Powinien zrobiĆ sam Wykonawca oferując dany produkt jako równowazny w
PostęPowaniu, co za Ęm idzie wykazuląc,że spełnia on wymagania Zamawiającego zawafte w
opisie przedmiotu zamówienia.

PYtanie L8 , CzY Zamawiający dopuŚci w zadaniu 7 pozycji 18 równoważne igły do penów
grubości 0,3 mm i głębokościnakłucia 8 mm (pakowane po ioo szt.)?
Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ,

o

PYtanie 19 - UPrzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 18 oraz 31 z pakietu7 i utworzenie z
nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionyth pozycji zwiękzy konkurencyjność
asoftYmentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoĄ się na uzyskanie przez

Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie'wyżej'wymienionych pozycji
w
doĘchczasowYm pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do'poómiotów posiaduńĆv.ń
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pakiecie, Obecne pakietowanie faworyzuje konkretnych
pełen asońryment zawarty
dostawców, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w aft.
17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia ż0O4r. o odpowiedzialnoŚci za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.
Pytanie 20 -Część3 poz.2: Czy Zamawiający dopuŚci
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

gaziki w rozmiarze 6 cm x 6 cm?

Pytanie 2l - Część3 poz. 4: Czy Zamawiający dopuŚci kompres w rozmiaze 7,5 cm x7,5
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

-

Zadanie

3 poz. 7 Czy

Zamawiający wyrazi zgodę

na

cm?

wyłączenie vvyzej

wymienionej pozycji do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjnoŚci postępowania?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Ąftanie 23 - Część3 poz. IL Czy Zamawiający dopuŚci przylepiec do wenflonu"w rozmiarze
7żmm x 50mm zamiast 76x5lmm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza przylepiec do wenflonu w rozmiarze: (72-76) x(50-51)mm.
Pytanie 24 - Część6 poz.

L-3 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki
boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza mozliwoŚĆ wycieków?
Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

pytanie 25 - Część6 poz, L-3 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających
podwójne elasĘczne ściągaczetaliowe, które pozwalają na opĘmalne dopasowanie

pieluchomajtek do ciała pacjenta?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

pytanie 26

-

Część6 poz. 1-3 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających
podwójne elasĘczne przylepcozepy z mozliwoŚcią wielokrotnego mocowania w dowolnym
miejscu produktu, co pozwala na opĘmalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?
Odp.: Zamawiający nie wymaga,

Ą;tanie 27 - Część6 poz. t-3 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek, których
zewnętrzna warstwa na całej powierzchni (100o/o powiezchni produktu) jest zbudowana z
paropzepuszczalnego laminatu, tworząc żw. "oddychającą" warstwę zewnętzną? specjalna
struktura warshluy zewnętrznej sprawia, ze przepuszcza ona powietze, ale nie pżepuszcza
ta minimalizuje możliwośćpowstawania odparzeń i podraznień, zmniejsza
cieczy, właściwość
powstania
odlezyn; dodatkowo teksĘlno podobne włókninowe pokrycie daje
równiez ryzyko
przyjemne odczucie w trakcie noszenia produktu?
Odp.: Zamawiający nie wymaga.

pytanie 28

-

Częś

c 6 poz. I-3

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających

obwody w pasie odpowiednio dla rozmiarów:
75-110 cm
100-150 cm
130-170 cm?
Odp,: Zamawiający wymaga zgodnie zSIWZ.

M
L
XL

pfianie 29 -

Część6 poz. 4-5 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadająrych osłonki
bóczne wzdłużwkładuchłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwoŚĆ wycieków?
Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 30 - Część6 poz,4

Czy Zamawiający dopuŚci pieluchomajtki w rozmiaze M 80-110 cm?

,łl; i
,ĘĄ
1

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie zSIWZ,
Pytanie 31 - Część6 poz. 5
Czy Zamawiający dopuścipieluchomajtki w rozmiarze L 100-135 cm?
Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie zSIWZ.

PYtanie 32

,

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia/rozwiązania umowy
mu
w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu
PaYsługiwało

Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy?
odp.: zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy wgzał. nr 5 do

slwz.

PYtan_ie 33 - Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna w par. 7 ust. 1 i 2 wynosiła 0,5o/o
rtości n iedosta rczonych u b za rekla m owa nych prod u któw?
odp.: zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy wgzał. nr 5 do slwz.
wa

l

PYtanie 34 , Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna

w

par. 7 ust. 4 umowy była
naliczana nie od wartoŚci całej umowy,lecz od wartościniezrealizowanej części umowy?
odp.: zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy wg zał. nr 5 do slwz.

PYtanie 35

-

Czy Zamawiający zgadza się zapisać mozliwośćzmiany cen w przypadku
Przekraczającej 3olo zmiany Średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z
dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług
konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umow}

przekroczy 3o/o?
Odp.: Zamawiający nie v,tyraża zgody.

Pytanie

-

36

10

Poz,

Pakiet
5
CzY Zamawiający vlyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do uzycia preparatu do dezynfekcji
Powierzchni małych i trudnodostępnych, równiez na oddziałach noworodkowych na bazie
alkoholi (etanolu propan-1-olu,) bez aldehydów, związków amoniowych
pochodnych
chlorhekydyny, o spektrum działania: B, Tbc (M,tuberculossis, M.terrae), MR5A, F, V (HIV,

i

i

HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota)

spryskiwaczem"

w czasie do 1 min., w

opakowaniach 1L ze

Wyrób

OdP.l

nnedyczny.

Zamawiający odmawia odpowiedzi na pytanie, bowiem powoduje ona ocenę
równowaznoŚci produktu, co powinien zrobiĆ sam Wykonawca oferując dany produkt jako
równowaznY W postępowaniu, co za tym idzie wykazując, że spełnia on wymagania

Zamawiającego zawarte w opisie paedmiotu zamówienia.

Pytanie

37

Poz,
CzY Zamawiający v,tyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do uzycia preparatu do dezynfekcji
Powiezchnl małych i trudnodostępnych, równiez na oddziałach noworodkowych na bazie
alkoholi (etanolu propan-1-olu,) bez aldehydów, związków amoniowych
pochodnych
chlorheksydyny, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV,
HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., w opakowaniach 1|_ z odpowiednim
przeliczeniem
ilości
opakowań.
medyczny.

i

i

Wyrób

OdP.: Zamawiający odmawia odpowiedzi na pytanie, bowiem powoduje ona ocenę
równowaznoŚci produktu, co powinien zrobiĆ sam Wykonawca oferując dany produkt jako
równowaznY W postępowaniu, co za Ęm idzie wykazując, że spełnia on wymagania

Zamawiającego zawafte w opisie paedmiotu zamówienia.

Pytanie
38
Poz.9.
Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie akĘwnego chloru, przeznaczony do dezynfekcji

wszelkich zmywalnych powierzchni

i

przedmiotów niezanieczyszczonych

i

zani eczyszczonych

,l

I1,

l !,"

l-.i'vp' ',ll

substancjami organicznymi, o spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze,
wirusobójcze i sporobójcze. Produkt biobojca1, w opakowaniach 300 tbl po odpowiednim
opakowań?
odp.: Zamawiający odmawia odpowiedzi na pytanie, bowiem powoduje ona ocenę
równowazności produktu, co powinien zrobić sam Wykonawca oferując dany produkt jako
równowazny w postępowaniu, co za Ęm idzie wykazując, że spełnia on wymagania
Zamawiającego zawafte w opisie pzedmiotu zamówienia.

ilości

przeliczeniu

,
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Pytanie

Poz.

18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do uĄcia bezalkoholowego
preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposazenia medycznego, nie
zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu prZY
oezynfet<Ćli powierzchni wrazliwych na działanie alkoholu, opaftego o mieszaninę roznych
czwartorzĘdowych auiązkow amoniowych, o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV,

HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruŹlicy w czasie do 15min, w

opakowaniach 1L

ze

spryskiwaczem

sp{eniającym?

Wyrób medyczny

Zamawiający odmawia odpowiedzi na pytanie, bowiem powoduje ona ocenę
równowazności produktu, co powinien zrobić sam Wykonawca oferując dany produkt jako
równowazny w postępowaniu, co za tym idzie wykazując, że spełnia on wymagania
Zamawiającego zawarte w opisie pzedmiotu zamówienia.

odp.:

pytanie 4o - Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub
zikończyła się jego produkcja wyraża zgodą na umieszczenie pod pakietem stosownej
informacji ?
odp.: Żamawiający określiłsposób postępowania w rozdz. XVII pkt. 13. W przypadku braku
jakiejkolwiek pozycji z formularza ofeftowego Zamawiający wymaga złożenia oŚwiadczenia o
zaprzestaniu produkcji. Wpisanie "0" lub pozostawienie danej pozycji niewypełnionej,
spowoduje odrzucenie ofeĄ w zakresie tego pakietu. W przypadku zaistnienia takiej sYtuacji
prosimy o wpisanie ostatniej ceny zakupu, również w przypadku czasowej niedostęPnoŚci
produktu.

pytanie 4L - Czy Zamawiający vlyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drazetek

zjmiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kaPsułek i
odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drazetek i odwrotnie. KaPsułek zamiast
drazetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie ?
Odp.: Zamawiający vuyraża zgodę.
Czy Zamawiający wyraza zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. amPułek,
amp-strz. zamiast fiolek i odwrotnie ?
Odp.: Zamawiający wyraza zgodę.

Ętanie 42 -

!,

poz. ż., poz. I45. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
wycenę preparatu w postaci tabletki dojelitowej?
Odp.: Zamawiający vlyraża zgodę.

pytanie 43 _ Dot. pakietu nr 1 poz.

Dot. pakietu nr 1 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Wycenę preparatu w
póstaci tabletki powlekanej o przedłużonym uwalnianiu?
Odp,: Zamawiający vlyraża zgodę.

łtanie 44 -

nr 1poz. 47.Czy Zamawiającywyrazi zgodę na Wycenę preparatu o
nózwie handlowej: Diagen, 30 mg, tab|.o zmod.uwaln., 60 sż?
odp.: Zamawiający odmawii odpowiedzi na pytanie, bowiem powoduje ona ocenę
jako
równowazności produktu, co powinien zrobić sam Wykonawca oferując danY Produkt

Pytanie45

łt \
!.Ą,'
't's.j

,

_ Dot. pakietu

w

postępowaniu, co za Ęm idzie wykazując,
Zamawiającego zawarte w opisie pzedmiotu zamówienia.
równowazny

że spełnia on

wymagania

Pytanie 46 - Dot. pakietu nr 1 poz. 78. Czy Zamawiający z uwagi na brak dostępnoŚci
preparatu wymaganego w SIWZ, v,ryrazi zgodę na wycenę preparatu o nazwie handlowej:
Hydroxyzinum Espefa, 10 mg/Sml, syrop, 250 g?
Odp.: Zamawiający odmawia odpowiedzi na pytanie, bowiem powoduje ona ocenę
równowazności produktu, co powinien zrobić sam Wykonawca oferując dany produkt jako
równowazny w postępowaniu, co za tym idzie wykazując, że spełnia on wymagania
Zamawiającego zawarte w opisie paedmiotu zamówienia.
Pytanie 47 - Dot. pakietu nr 1 poz. 92. Czy Zamawiający z uwagi na brak dostępnoŚci
preparatu wymaganego w SIWZ, vlyrazi zgodę na wycenę preparatu o nazwie handlowej:
Krople zołądkowe fofte, (H.L.), 39 ml w ilości15 opakowań?
Odp.: Zamawiający odmawia odpowiedzi na pytanie, bowiem powoduje ona ocenę
równowazności produktu, co powinien zrobić sam Wykonawca oferując dany produkt jako
równowazny w postępowaniu, co za tym idzie wykazując, że spełnia on wymagania
Zamawiającego zawafte w opisie pzedmiotu zamówienia.
Pytanie 48 - Dot. pakietu nr L poz. 122. Czy Zamawiający miał na myśliopakowanie 50 9?
Odp.: Tak.

Pytanie 49 - Dot. pakietu nr 1 poz. t9t. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu
w postaci tabletki powlekanej?
Odp.: Zamawiający v,tyraża zgodę.
Pytanie 50 - Dot. pakietu nr

1 poz. 226" Czy Zamawiający z uwagi na brak dostępnoŚci wyrazi

zgodę na wydzielenie pozycji 226?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z pov,tyższym zmienia się:
a) Formularz cenowy do częścit - zał. nr

-

ZMODYFIKOWANY;

-

ZMODYFIKOWANY;

-

ZMODYFIKOWANY;

la

na

formularz cenowy do częściL

-

zał. nr

la

lc

b) Formularz cenowy do części3

-

zał. nr 1c na formularz cenowy do części3

-

zał. nr

c) Formularz cenowy do części7

-

zał. nr 19 na formularz cenowy do części7

-

zał. nr 19

Zamawiający informuje, iz pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja doĘcząca Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia będą wiązące przy składaniu ofert.
W związku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i modyfikacją
SIWZ Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 09.08.2019r. na dzień 12.08.2019r.,
godz. 13:00; termin otwarcia ofert zmienia się z dnia 09.08.2019r. na dzień 12.08.2019r.,
godz. 13:05.
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