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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

 

Postępowanie Nr ZP / 26 / 2020  

pn.: „Sukcesywna dostawa leków do „Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.” 
 

 

Pytanie nr 01 

Pakiet nr 16, poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), 

rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń 

medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do 

zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. Produkt zawiera 2g lidokainy i 0,25g 

chlorhexydyny/100g produktu, pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach 

(opakowaniex25sztuk)? z podziałką o pojemności 11mg (11g)? 

Odpowiedź na 01 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 16 poz. 3 produktu w postaci sterylnego 

(sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz 

innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak cewnikowanie, endoskopia czy 

cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny, który zawiera 2g lidokainy i 0,25g 

chlorhexydyny/100g produktu, pakowanego w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach 

(opakowaniex25sztuk) z podziałką o pojemności 11mg (11g). 

 

Pytanie nr 02 

Pakiet nr 9, poz. 40 

Czy Zamawiający dopuści produkt ZinoDr.A, równoważny pod względem składu oraz wskazań do stosowania? 

Odpowiedź na 02 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 9 poz. 40 produktu ZinoDr.A. 

 

Pytanie nr 03 

Pakiet nr 8 

Proszę o informacje jakie preparaty miał Pan na myśli w suplementach: 

- wit d, pozycje 7 i 8 

- magnez w postaci cytrynianu z Wit b6 – pozycje 18 i 19. 

Czy wielkość opakowań można zamieniać dowolnie, czy też tylko wtedy gdy nie ma danej wielkości na rynku?   

Do jednej substancji czynnej ma pan kilka pozycji, różnią się postacią i wielkością opakowań, co można zamieniać 

(Siwz).  Musi być Pan przygotowany, że pewnie wszyscy wycenią, we wszystkich pozycjach ten sam produkt 

(najtańszy) i przeliczą wielkość opakowań. Czy tak miało być?   

 



Odpowiedź na 03 

Zamawiający informuje, że: 

- dla poz. 7 zaleca lek zawierający 1000 j.m. w pojedynczej tabletce 

- dla poz. 8 zaleca suplement diety zawierający 1000 j.m. w pojedynczej kapsułce, 

- dla poz. 18 przykładowy preparat to Magne b6,  

- dla poz. 19 przykładowy preparat to Magne b6Max. 

 

Natomiast, jeżeli chodzi o zmianę wielkości opakowań, Zamawiający informuje, że jeżeli nie ma danej wielkości 

dostępnej na rynku, wielkość opakowania można zamienić dla każdej pozycji. Zamawiający dopuszcza dowolność  

w zmianie wielkości opakowania dla zapotrzebowania większego niż 25, podyktowane jest to niewielkim 

zapotrzebowaniem dla pojedynczych oddziałów. zamawianie zbiorczych opakowań np. po 50 zamiast po 10, może 

skutkowac niewykorzystaniem zbiorczego opakowania i terminowaniem się leków, np.: 

Pakiet nr 5 poz. 11, 12 GLUCOSE 20% - należy wycenić osobno opakowania po 10 amp. i po 50 amp. 

Pakiet nr 2 poz. 6, 7 Pantoprazole 20mg – obie pozycje można wycenić jako op. po 90 tabl. 

 

Pytanie nr 04 

W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie 

koniecznością wdrożenia procedur ograniczających bezpośrednie kontakty, zwracamy się z prośbą o zmianę 

warunków w zakresie sposobu złożenia oferty ww. postępowaniu. Ze względu na wymuszoną zmianę organizacji 

pracy większości podmiotów gospodarczych oraz osób świadczących pracę (w tym również poczty, firm kurierskich, 

banków) wnosimy o zmianę formy złożenia oferty na elektroniczną. 

Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji, jedynie forma komunikacji elektronicznej, a zwłaszcza możliwość 

złożenia oferty w formie elektronicznej, pozwoli wykonawcom zamówień publicznych na przygotowanie i złożenie 

oferty. 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego 

 

Odpowiedź na 04 

Zamawiający informuje, że umożliwia Wykonawcom sposób złożenia oferty również w formie elektronicznej.  

Wobec powyższego, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej https://bip.sanatoria-dolnoslaskie.pl/ informację 

o zmianie zapisów SIWZ, jak również o sposobie złożenia oferty w formie elektronicznej. 
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