
 

 

          Otwock dn. 03.02.2022 r. 

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, 

wyrobów medycznych, rękawic i środków biobójczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. 

 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego 
postępowania. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.  
 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Załącznika produkt z Załącznika 2b poz. 11 i czy  dopuści: 
Gaziki do dezynfekcji skóry 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 do dezynfekcji skóry 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 poz. 11 (Załącznik 2 b) do osobnego załącznika. 
Zamawiający dopuści zaoferowane gaziki.   
 
Pytanie 2 
Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 9 dopisać na końcu ustęp 6 o treści:  
Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy 
Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w 
terminie do ich opłacenia."  (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca 
faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając 
zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może 
nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez 
Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający 
zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). 
lub 
o dopisanie na końcu paragrafu 9 ustępu 6 o treści: 
"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, 
Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu 



 

 

prawo naliczania kar umownych w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w płatności. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisów.  
 
 
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 1 poz. 95 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

1. Czy z uwagi na brak dostępności na rynku i brak praktycznej możliwości zakupu produktu 

opisanego w SIWZ  w Części 1 poz. 95 przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuści 

zaoferowanie produktu TribioDr., również zawierającego w swoim składzie kombinację 

żywych kultur 3 szczepów bakterii probiotycznych Lactobacillus acidophilus (43,75%), 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (12,5%) i bifidobacterium lactis (43,75%)?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt TribioDR. 

 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 1 poz. 95 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

2. Czy w Części 1 poz. 95  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? 

Zawartość żywych kultur probiotycznych drożdży w oferowanym produkcie została 

potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym  w NIL. Produkt konfekcjonowany w 

opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią 

liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt LactoDr. 

 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 1 poz. 138 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

3. Zamawiający określa w Części 1 poz. 138  system do pomiaru stężenia glukozy we krwi 

podając nazwę własną pasków testowych będącą zastrzeżonym znakiem towarowym 

konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do 

pasków testowych tego samego producenta, tym samym narażając Zamawiającego na 

wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby 

możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru 

glukozy. W związku z  tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami 



 

 

ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych 

innego producenta (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) 

charakteryzujące się parametrami:  

a) enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, 

możliwość wykonywania pomiaru we krwi osób dorosłych i noworodków, czas pomiaru 5 

sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, przydatność 

pasków do użycia  w ciągu 12 miesięcy po otwarciu fiolki, parametry funkcjonalne zgodne z 

obowiązującą normą EN ISO 15197:2015? 

b) enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość wykonywania pomiarów we krwi 

kapilarnej i żylnej, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 

sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, opakowanie 

pasków zawierające 2 fiolki x 25 szt. co wydłuża okres możliwości użycia otwartego 

opakowania pasków, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 

15197:2015? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta 
(wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów). 
 
 

 

Dyrektor 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 


