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W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść zapytań  i 
udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). 
                                          

Pytanie 1
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 produktu leczniczego Geloplasma –  
roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500 ml.”

Odpowiedź:
Należy zaoferować produkt leczniczy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 
„Dotyczy SIWZ 
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie, w ramach spełnienia warunków posiadania wiedzy 
i  doświadczenia,  złożenia  poświadczenia  /  referencji  obejmujących  swoim  rodzajem  dostawę 
wyrobów medycznych jednorazowego użytku w przypadku składania oferty na pakiet IV – produkty 
będące wyrobami medycznymi, a nie lekami.”

Odpowiedź:
Tak. 
Zamawiający zamieścił  w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej  ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia.

Pytania 3
„Dotyczy SIWZ
Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania koncesji na prowadzenie 
działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Produkt w pakiecie IV jest wyrobem 
medycznym, a nie lekiem, więc koncesja nie jest wymagana.” 

Odpowiedź:
Tak, w pakiecie IV.

Pytanie 4
„Dotyczy Pakietu nr IV Pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu w ampułkostrzykawkach o pojemności 6 ml”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5
„Dotyczy Pakietu nr IV Pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu w ampułkostrzykawkach o pojemności 11 ml”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.



Pytanie 6
„Pakiet IV, pozycja 1-2
Czy żel  o  właściwościach znieczulających  powinien być  sterylizowany najbezpieczniejszą metodą 
sterylizacji parą wodną?”

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga , aby preparat był jałowy zgodnie z jego rejestracją.

Pytanie 7
„Pakiet IV, pozycja 1-2
W związku z tym,  że żel   stosowany jest  na  błony śluzowe, czy Zamawiający mając  na uwadze 
bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?"

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 8
„Dotyczy Wzoru Umowy § 2 ust. 4
Zwracamy  się  z  prośbą  o  wydłużenie  terminu  dostawy  do  5  dni  roboczych  od  chwili  złożenia 
zamówienia.  Konieczność  dostarczenia  przez  Dostawcę  towaru  w  ciągu  1  dnia  może  w  wielu 
przypadkach  okazać się niezwykle trudna, jeśli nie niemożliwa do zrealizowania np. w sytuacji, gdy 
Zamawiający  złoży  zamówienie  w  formie  faksu  po  gadzinach  pracy  Dostawcy  w  ostatnim  dniu 
tygodnia  roboczego.  Poza  tym  stosowanie  tak  krótkiego  terminu  dostawy,  wydaje  się  być 
nieuzasadnione biorąc pod uwagę, że przedmiotem umowy nie są leki,  ani inne produkty,  których 
dostawy nie da się zaplanować z góry. To do obowiązków Zamawiającego należy takie zaplanowanie  
harmonogramu dostaw, aby posiadał on dostateczną ilość wyrobów będących przedmiotem umowy w 
danym momencie”

Odpowiedź:
Tak, w pakiecie IV.

Pytanie 9
„ W związku z planowanym wycofaniem opakowań kontrastu OPTIRAY 300 z 20 ml i 75 ml, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowania w pakiecie nr 2:
Poz. nr 2 – na opakowanie 30 ml – ilość 1 opak.
Poz. nr 3 – na opakowanie 100 ml – ilość 1 opak.

Odpowiedź:
Tak.

Powyższe wyjaśnienia zostają  zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 
07.07.2014 r.


