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  Sokółka dn. 24.01.2013r 

WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 130000 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.

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2013   Nr ogłoszenia – 2012/S 005-005562  z dnia 08.01.2013r             

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

1.  Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu umowy w 
zakresie zapisów § 2 ust.4: W przypadku opóźnienia z dostawą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,2% wartości towarów nie dostarczonych w terminie, za każdy dzień opóźnienia, jeśli 
wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy. Jednak nie więcej niż 10% wartości towarów nie dostarczonych 
w terminie. Kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 Odpowiedź:   Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienie wykonawcy sprawdzenia zasadności 

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu rozpatrzenia 
reklamacji. 

Odpowiedź:   Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
3. Czy w grupie 28 poz. 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Argentum sulfathiazolum krem 

2% w 2 pozycjach:
 Poz. 4.1. Argentum sulfathiazolum krem 2% a 40g – ilość 600 opakowań.
 Poz. 4.2. Argentum sulfathiazolum krem 2% a 400g – ilość 20 opakowań?

Zamawiana ilość w przeliczeniu na gramy preparatu nie ulegnie zmianie.
Odpowiedź: Z  amawiający dopuszcza.  

4. Grupa 48 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego na bazie 
octenidyny, do oczyszczania ran, ułatwiającego zmianę opatrunków na ranach, aktywnie nawilżającego, 
dekontaminującego i oczyszczającego ranę, tworzącego idealne warunki dla procesu gojenia się rany, 
wspierającego naturalne procesy naprawcze, utrzymującego odpowiedniego stopnia nawilżanie w ranie przy 
równoczesnym stosowaniu wszystkich rodzajów opatrunków, utrzymującego idealny bilans wilgoci w ranie, w 
postaci żelu, dopuszczonego do obrotu jako wyrób medyczny, w pojemnikach a 20 ml, po odpowiednim 
przeliczeniu ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza.  

5.  Grupa 48 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego na bazie 
octenidyny, do oczyszczania ran, nawilżania rany i opatrunku, o bardzo wysokiej tolerancji wykazywanej przez 
skórę i tkanki, docierającego w trudnodostępne obszary rany (kieszonki, wgłębienia), wytwarzającego idealne 
warunki dla gojenia się rany, zalecanego do bezbolesnego i delikatnego zdejmowania opatrunków 
przyschniętych lub pokrytym skrzepem, oczyszczającego rany z patogenów tworzących biofilm, w postaci płynu, 
dopuszczonego do obrotu jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 350ml?

Odpowiedź: Zamawiający   nie wyraża zgody.  

6. Grupa 48 poz. 2, 3, 4 W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych 
ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia? Prosimy 
o podanie wartości wadium.

Odpowiedź: Zamawiający   nie wydzieli.  

7. Grupa 67 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki myjąco-pielęgnacyjnej a 500ml, z 
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, która wykazuje działanie antybakteryjne i antygrzybiczne, tak 
ważne przy oczyszczaniu i pielęgnacji skóry zanieczyszczonej wydalinami u obłożnie chorych pacjentów 
mających problemy z trzymaniem moczu i kału, pochłaniającej nieprzyjemne zapachy, nie powodującej 
podrażnień skóry i błon śluzowych, zawierającej delikatne substancje myjące i dodatki natłuszczające nie 
zaburzające działania mikrobójczego preparatu, a dzięki unikalnej kompozycji związków takich jak ciekła biała 
parafina, amid kwasu kokosowego-propylodimetyloglicyna, palmitynian alkoholu izopropylowego, dietanoloamid 
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kwasu tłuszczowego z oleju kokosowego, wpływającej korzystnie na stopień nawodnienia i nawilżenia skóry. 
Produkt dopuszczony do obrotu jako kosmetyk.

Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza.  

8. Grupa 68 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie octenidyny, do 
oczyszczania ran, ułatwiającego zmianę opatrunków na ranach, aktywnie nawilżającego, dekontaminującego i 
oczyszczającego ranę, tworzącego idealne warunki dla procesu gojenia się rany, wspierającego naturalne 
procesy naprawcze, utrzymującego odpowiedniego stopnia nawilżanie w ranie przy równoczesnym stosowaniu 
wszystkich rodzajów opatrunków, utrzymującego idealny bilans wilgoci w ranie, w postaci żelu, dopuszczonego 
do obrotu jako wyrób medyczny, w pojemnikach a 20 ml, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Czy do 
obliczeń przyjąć 1g = 1ml?

Odpowiedź: Zamawiający   nie wyraża zgody.  

9. Grupa 68 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co 
pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji 
obniży wartość zamówienia? Prosimy o podanie wartości wadium.

Odpowiedź: Zamawiający   nie wydzieli.  

10. Grupa 68 poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co 
pozwoli  na  złożenie  korzystnych  ofert  przez  bezpośrednich  przedstawicieli  producentów,  i  w  konsekwencji 
obniży wartość zamówienia? Prosimy o podanie wartości wadium.

Odpowiedź: Zamawiający   nie wydzieli.  

11. Pytanie ogólne: Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź 
zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)? 

Odpowiedź:   Zamawiający w SIWZ dodatek 2 zapisał:   Dopuszcza się możliwość zaproponowania preparatów w   
opakowaniach innych (wielkość opakowania) niż opisane w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości tabletek, 
kapsułek, fiolek, amp-strz itp. z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

12. Grupa 65 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu w opakowaniu a'6ml.
Odpowiedź: Zamawiający     dopuszcza. Należy wycenić 1666,66 sztuk aplikatorów.  

13. Grupa 65 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu w opakowaniu a'11ml.
Odpowiedź: Zamawiający     dopuszcza.   Należy wycenić 3636,36 sztuk aplikatorów.  

14. Grupa 70 poz. 4 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4 do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający   nie wydzieli.  

15. Grupa 71 poz. 5,6,7,8 i 9 Czy Zamawiający w trosce o dobro pacjenta wymaga dla opatrunków do mocowania 
wkłuć potwierdzenia bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź: Zamawiający     dopuszcza.  

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

      Zatwierdził:
        Dyrektor SP ZOZ w Sokółce

      Jerzy Kułakowski
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