
 

 

          Otwock dn. 07.02.2019 r. 

 

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego 

 

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.  

Część 2, pozycja 7-8 
Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane a’12szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
 
Pytanie 2.  

Część 2, pozycja 11 
Czy Zamawiający dopuści gazik w rozmiarze 30x32,5mm w stanie złożonym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
 
Pytanie 3.  

Część 3, pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane a’100 szt., z odpowiednim przeliczeniem 
zaoferowanej ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
 
Pytanie 4. 
Część 3, pozycja 11-13 
Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’200 szt., z odpowiednim przeliczeniem 
zaoferowanej ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
 
 



 

 

Pytanie 5.  
Część 3, pozycja 18 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50 szt., z odpowiednim przeliczeniem 
zaoferowanej ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
 
Pytanie 6.  
Część 2 pozycja 1-2  
Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe 8 warstwowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 
 
 
Pytanie 7.  
Część 2 pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści kompresy niejałowe 8 warstwowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 
 
 
Pytanie 8.  
Część 2 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. 25x2 szt. z przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

 
Pytanie 9. 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnej niezależnej Części produkt z Załącznika 2b, materiały 
opatrunkowe, 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: 
Zamawiający nie wydzieli oferowanych gazików do osobnej, niezależnej części, natomiast dopuści 

je do postępowania.  
 
 
Pytanie 10. 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnej niezależnej Części produkty z Załącznika 2d, dezynfekcja, poz. 
3 i 4 i dopuści: 
Chusteczki poliestrowe  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 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 poliestrowe 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 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 poliestrowe 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 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 PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wydzieli oferowanych chusteczek do osobnej, niezależnej części, natomiast 
dopuści je do postępowania pakowane po 150 szt. 
 

 

Pytanie 11. 
Zwracamy się z prośba o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 11.02.2020r., z uwagi na 
obszerność postępowania oraz fakt, iż oferta ma być sporządzona w wersji pisemnej, a co za tym 
idzie potrzebny jest czas na logistykę dostarczenia oferty przez kuriera. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Informacją dla Wykonawców z dnia 05.02.2020 r. przedłużył termin 
składania ofert do dnia 12.02.2020 r. godz. 12:00. 
 
 
Pytanie 12. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – 
 tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
 
Pytanie 13. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów - fiolki na ampułki 
lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
 
Pytanie 14. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania? Proszę podać sposób przeliczenia 
– do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę? 
 
 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie, z przeliczeniem do 2 miejsc po 
przecinku. 
 
 
Pytanie 15. 
Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę 
gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający wymaga maści w 
opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie, z przeliczeniem do 2 miejsc po 
przecinku. 
 
 
Pytanie 16. 
Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz 
podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak 
postąpić w sytuacji zakończenia produkcji leku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie, z podaniem ostatniej ceny i 
odpowiedniej informacji. 
 
 
Pytanie 17. 
Czy w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie 
oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie 
jak postąpić w sytuacji wstrzymania/braku produkcji leku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie, z podaniem ostatniej ceny i 
odpowiedniej informacji. 
 
 
Pytanie 18. 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 94 w przedmiotowym 
postępowaniu: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu TribioDr., występującego w takiej samej postaci, 
którego jedna kapsułka zawiera żywe kultury bakterii probiotycznych szczepów:  Lactobacillus 
acidophilus 43,75%, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 12,5%, Bifidobacterium lactis 43,75% 
w identycznym łącznym stężeniu 1,6 mld CFU/kaps.?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
 
Pytanie 19. 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 134 w przedmiotowym 
postępowaniu: 
Zamawiający określa system do monitorowania glikemii podając nazwę pasków testowych będących 
zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję 
asortymentowo-cenową do wyrobu konkretnego producenta, tym samym narażając szpital na 



 

 

wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, które niejednokrotnie 
przewyższają parametrami system wymagany przez Zamawiającego, miałby możliwość obniżenia 
kosztów w budżecie (redukcja kosztów nawet do 40 %) przeznaczonym na zakup systemów pomiaru 
glukozy. W związku z  tym pytamy, 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) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty 
aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów 
równoważności. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podał w pozycji 134 nazwę handlową pasków ponieważ posiada na swoich oddziałach 
takie glukometry.  
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza inne systemy dostępne na rynku pod warunkiem bezpłatnego 
dostarczenia (na żądanie Zamawiającego) wraz z zaoferowanymi paskami 5 glukometrów oraz 
płynów kontrolnych do tych urządzeń.  
 
 
Pytanie 20. 

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) Czas pomiaru od chwili 
wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra, zakres hematokrytu 20-60% przy 
dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; i) zalecana 
temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i 
certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych 
kryteriów równoważności. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
 
Pytanie 21. 

Czy Zamawiający dopuszcza równoważne 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? Prosimy o określenie 
konkretnych kryteriów równoważności. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

 

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 

 


