
 

 

          Otwock dn. 01.02.2019 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, 

wyrobów medycznych i środków biobójczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. 

 

Pytanie 1.  

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 3 poz. 7 w przedmiotowym 
postępowaniu: 
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 7 z pakietu 3 i utworzenie z niego odrębnego zadania. 

Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w 

przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej 

korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie 

ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w 

pakiecie. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych 

dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza 

dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy 

z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz 

z późn. zm.). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2.  

Zwracam się z prośba o przesuniecie otwarcia na dostawę produktów leczniczych, środków 

biobójczych, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych z 06.02  na 07.02. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 07.02.2019 r. godz. 12:00. 

 

Pytanie 3.  

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 90 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu TribioDr. zawierającego kombinację trzech 

szczepów bakterii: Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, 

Bifidobacterium lactis w kapsułce o łącznej ilości 1,6 mld CFU? 



 

 

Odpowiedź: 

TAK, Zamawiający dopuści TribioDr x 20kaps. 

Pytanie 4.  

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probiotyku niewymagającego przechowywania w lodówce? 

Odpowiedź: 

NIE, Zamawiający nie wymaga zaoferowania probiotyku niewymagającego przechowywania w 

lodówce. 

 

Pytanie 5.  

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, którego dobowa dawka nie przekracza 2 

kapsułek?  

Odpowiedź: 

NIE, Zamawiający nie wymaga zaoferowania produktu którego dawka dobowa nie przekracza 2 

kapsułek. 

 

Pytanie 6.  

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 94 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu HepaDr. w którego skład wchodzą: L-

asparganian L-. ornityny 100 mg. oraz cholina 35mg? 

Odpowiedź: 

TAK, Zamawiający dopuści produkt HepaDr. 

 

Pytania dot. asortymentu: 

Pytanie 7.  

Pakiet 2, poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w rozmiarze 5,8cmx8cm? 

Odpowiedź: 

TAK, Zamawiający dopuści plastry w rozmiarze 5,8cmx8cm. 

 
 
Pytanie 8.  

Pakiet 2, poz. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazików w rozmiarze 6x6cm? 

Odpowiedź: 

TAK, Zamawiający dopuści gaziki do dezynfekcji w rozmiarze 6cmx6cm. 



 

 

 

Pytania dot. projektu umowy: 

Pytanie 9.  

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że za dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy 

 

Pytanie 10.  

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt 1 oraz w § 6 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy słowa „10% 

łącznej ceny brutto, określonej w § 5 ust. 1 umowy” zostały zastąpione słowami „10% łącznej ceny 

brutto niezrealizowanej wartości brutto umowy”? 

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana proporcjonalnie do 

wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara 

umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a 

nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco 

wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego, zmieniając na 

”Zamawiający zastrzega sobie stosowanie następujących kar umownych: 

1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w §  5 ust.1,”. 

 

Pytanie 11.  

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy kara była naliczana w wysokości 

1% wartości niezrealizowanej dostawy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego, zmieniając na 

”Zamawiający zastrzega sobie stosowanie następujących kar umownych: 



 

 

3) za zwłokę w realizacji dostaw w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie w 

wysokości za zwłokę w realizacji dostaw w stosunku do terminów określonych w niniejszej 

umowie w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki,” 

 

Pytanie 12. 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Załącznika 2B, Pakiet 2 poz. 11 i dopuści: 

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny 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 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: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobnego pakietu. 

 

Pytanie 13. 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Załącznika 2D, Pakiet 4 poz. 3 i 4 i i 

dopuści: 

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  nasączone 

36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- 

tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida 

albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?  

lub 

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 

36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu- 

tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida 

albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?  

lub 



 

 

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 

36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% 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 i grzyby drożdropodobne (Candida 

albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? 

W PRZYPADKU ZGODY NA OP. INNE NIŻ 150SZT. PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA 

Odpowiedź: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobnego pakietu. 

 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 90 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

Pytanie 14. 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury 

bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus 

rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt jest przeznaczony do stosowania 

u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych; konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 

30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia 

uzyskanego wyniku w górę). 

Odpowiedź: 

TAK, Zamawiający dopuści LactoDr x 20kaps. lub 30kaps. z przeliczeniem ilości w górę do pełnych 

opakowań. 

 

Pytanie 15. 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane 

kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu 

Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ 

kaps? Produkt jest przeznaczony do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych 

konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią 

liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

Odpowiedź: 

TAK, Zamawiający dopuści ProbioDr x 60kaps. z przeliczeniem ilości w górę do pełnych opakowań. 

 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 130 w przedmiotowym 

postępowaniu:  



 

 

Pytanie 16. 

Ze względu na to, że opis przedmiotu zamówienia, podając nazwę własną glukometru będącą 

zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, tym samym specyfikuje wyłącznie 

paski testowe konkretnego wytwórcy (ze względu na zabezpieczoną konstrukcyjnie i chronioną 

prawem patentowym kompatybilność glukometrów konkretnego wytwórcy tylko i wyłącznie z 

paskami tego samego wytwórcy), co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do 

wyrobu konkretnego wytwórcy, uzyskującego w ten sposób monopol na kształtowanie ceny oferty 

– samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych, 

zwracamy uwagę, że nie istnieje realna konieczność posługiwania się paskami testowymi i 

glukometrami konkretnych producentów, gdyż jest to drobny, przenośny sprzęt nie wymagający 

szczególnych, profesjonalnych kwalifikacji jeśli chodzi o obsługę (przeznaczony przede wszystkim 

dla użytkowników nieprofesjonalnych), który może być w każdej chwili zastąpiony sprzętem innego 

producenta. Zgodnie z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający, postępując zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza 

konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) 

charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne 

wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego 

komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) 

Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru 

od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, 

umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) 

bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków 

testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania 

pasków testowych w zakresie 5-45⁰C, przechowywanie do 30⁰C; j) podświetlany ekran glukometru; 

k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim 

prawem? 

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do 

glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się 

opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) 

Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem 

odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu 

glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) 

Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce 

zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania 



 

 

jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) zakres hematokrytu 20-60% 

przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana 

temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i 

certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? 

Czy Zamawiający dopuszcza spełniające te same cele paski testowe do glukometru z szerokim 

spektrum zastosowań (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się 

następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, 

umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej u osób dorosłych i 

noworodków przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut 

zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza 

glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki 

wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura 

przechowywania w szerokim zakresie 4-40 st. Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia 

i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? 

Czy Zamawiający dopuszcza spełniające te same cele paski testowe do glukometru (wraz z 

przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) 

zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiający wykonywanie 

pomiarów we krwi kapilarnej i żylnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 

15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) 

Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu 

pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) 

temperatura przechowywania w szerokim zakresie 2-32 st. Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie 

dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wyrazi zgodę, jeśli firma dostarczy 5 darmowych glukometrów w 

terminie 5 dni od podpisania umowy kompatybilnych z zaoferowanymi paskami. Dopuścimy każdy 

z 4 rodzajów oferowanych pasków pod w/w warunkiem. Paski muszą posiadać wszelkie 

dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem. 

 

Pytanie 17. 

Czy z uwagi na system sprzedaży bezpośrednią produktu w poz. 114, wyrazicie Państwo zgodę na 

wydzielenie jej z pakietu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 



 

 

 

Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści Zapytania 

ofertowego dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego – zmiany zaznaczono na czerwono oraz 

dokonuje zmiany terminu składania ofert.  

Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć  do dnia 

07 lutego 2019 r. do godz. 12:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku , przy ul. Bolesława Prusa 1/3 (SEKRETARIAT) lub 

na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w 

Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3 05 - 400 Otwock (decyduje data wpływu). Oferta musi być złożona 

w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego z napisem na kopercie 

„Dostawa produktów leczniczych, środków biobójczych, materiałów opatrunkowych i wyrobów 

medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego 

MSWiA w Otwocku Część ……………”  oraz  nazwą  i  dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerami 

telefonów wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę Wykonawcy). 

  

Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego na stronie internetowej, 

na której udostępnione jest Zapytanie ofertowe. 

 

 

Dyrektor 
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 

MSWiA w Otwocku 
/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 


