
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 01/02/2019/EFS 

 

Pytanie 1 

Część I, poz. 1-3,5-6,39-41,58-73,77-78,86-87,90-91 

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w części I wydzieli pozycje: 

1-3,5-6,39-41,58-73,77-78,86-87,90-91 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający 

umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym 

postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  

osiągnięcia niższych cen. 

Odpowiedź:    NIE. Ze względu na nasze potrzeby organizacyjne nie możemy wydzielić żadnych 

pozycji. 

 

Pytanie 2 

Część 1, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź:  TAK 

 

Pytanie 3 

Część 1, poz. 5-6 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie 4 

Część 1, poz. 39 

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., 

sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml? 

Odpowiedź: TAK 

 



Pytanie 5 

Część 1, poz. 39,40 

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na 

cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy 

użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną 

identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę 

producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu 

indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma 

potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza 

konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt. 

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 6 

Część 1, poz.40 

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 50(60)ml – skala mała co 1 ml, duża co 10 

ml – uchwyt cylindrowy 8 mm+/- 2, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z 

jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną,  czarną skalą nominalną 

i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, 

cylinder i tłok wykonane z polipropylenu? 

 

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie 7 

Część 1, poz. 58 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: TAK dopuszczamy,  

Pytanie 8 

Część 1, poz. 59,60 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 



Odpowiedź: TAK dopuszczamy,  

Pytanie 9 

Część 1, poz.61 

Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm? 

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 10 

Część 1, poz.61 

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi 

odpowiednim dokumentem? 

Odpowiedź: nie wymagamy 

Pytanie 11 

Część 1, poz.61 

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?   

Odpowiedź: nie wymagamy 

Pytanie 12. 

Część 1, poz.61 

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i 

lepszej wchłanialności? 

Odpowiedź: nie wymagamy szczególnych parametrów. 

Pytanie 13. 

Część 1, poz.61 

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o 

rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co 

umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego? 

Odpowiedź: nie wymagamy szczególnych parametrów. 

Pytanie 14. 

Część 1, poz.61 

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię? 

Odpowiedź: nie wymagamy szczególnych parametrów. 



Pytanie 15 

Część 1, poz.61 

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, 

nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, 

informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty 

poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA 

oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, 

bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)? 

Odpowiedź: nie wymagamy szczególnych parametrów. 

Pytanie 16 

Część 1, poz.61 

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał 

pozytywną opinię? 

Odpowiedź: nie wymagamy. 

Pytanie 17 

Część 1, poz.61 

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2? 

Odpowiedź: nie wymagamy szczególnych parametrów. 

Pytanie 18 

Część 1, poz.61 

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE? 

Odpowiedź: nie wymagamy 

Pytanie 19 

Część 1, poz.61 

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o 

szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.? 

Odpowiedź: nie wymagamy 

Pytanie 20 

Część 1, poz. 62 



Czy zamawiający oczekuje podkładu papierowo – foliowego? 

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 21 

Część 1, poz. 62 

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x 

warstwa  bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 48 g/m2? 

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 22 

Część 1, poz. 64-71 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z 

przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie 23 

Część 1, poz. 86 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: TAK dopuszczamy,  

 

Pytanie 24 

Część 1, poz. 91 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań 

Odpowiedź: TAK dopuszczamy,  

 

Pytanie 25 

Część 1 

Czy Zamawiający, w związku z podaniem w wielu pozycjach nazw handlowych konkretnych 

producentów, dopuszcza w tych pozycjach produkty równoważne? 

Odpowiedź: TAK 



Pytanie 26 

Część 1 poz. 24c 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7,2x5cm? 

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie 27 

Część 1 poz. 24e 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x10cm? 

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie 28 

Część 1 poz. 58 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 29 

Część 1 poz. 59-60 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie 30 

Część 1 poz. 64-67 

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe w opakowaniu a’2szt z przeliczeniem podanych 

ilości i wyceną za opakowanie a’2szt? 

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie 31 

Część 1 poz. 68-70 

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe jałowe w opakowaniu a’2szt z przeliczeniem 

podanych ilości i wyceną za opakowanie a’2szt? 

Odpowiedź: TAK 

 



Pytanie 32 

Część 1 poz. 71-73 

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe niejałowe w opakowaniu a’100szt z przeliczeniem 

podanych ilości i wyceną za opakowanie a’100szt? 

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie 33 

Część 1 poz. 75 

Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne niejałowe w rozmiarach: 10x10cm, 10x20cm, 

20x25cm? 

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 34 

Część 1 poz. 77 

Czy Zamawiający dopuści opaski dziane w rozmiarach: 5cmx4m, 10cmx4m, 15cmx4m? 

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie 35 

Część 1 poz. 85 

Czy Zamawiający dopuści żel cewnikowy o pojemności 10ml? 

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie 36 

Część 1 poz. 91 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 37 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  4, 80-84 z części nr 1 i stworzy osobny pakiet? 

Odpowiedź: NIE. Ze względu na nasze potrzeby organizacyjne nie możemy wydzielić żadnych 

pozycji. 

 

 



Pytanie 38 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z czesci 1 pozycji 28-36 oraz 39-40 i utworzenie 
osobnego pakietu w celu złozenia konkurencyjnej oferty? 

Odpowiedź: NIE. Ze względu na nasze potrzeby organizacyjne nie możemy wydzielić 

żadnych pozycji 

Pytanie 39 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy liczony w dniach roboczych? 

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 40 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o wydłużenie 
terminu realizacji zamówienia do 3 dni. 

Odpowiedź: NIE 

Pytanie 41 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówień pilnych (leków i towarów nagłej 
potrzeby) do 24 godzin w dni robocze. 

Odpowiedź: Zgadzamy się 

Pytanie 42 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów pkt. 7.1 zapytania ofertowego oraz treść załącznika nr 
3 . Obecne zapisy dopuszczają jedynie wykonawców posiadających koncesję, jednakże duża część 
produktów wyszczególnionych w formularzach cenowych jest wyrobem medycznym i nie wymaga 
posiadania koncesji oraz nie podlega prawu farmaceutycznemu a Ustawie o Wyrobach Medycznych. 

Odpowiedź: nie możemy zmienić zapisu bowiem wszystkie dostawy będą realizowane przez nasz 
dział farmacji szpitalnej. Zapis ten jednak miał na celu nie dopuszczenie do sytuacji gdyby ofertę 
złożyła inna apteka. Hurtownie nie są wykluczone. 

Pytanie 43 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację §4 ust. 2 wzoru umowy na „ faktury będą wystawiane 
każdorazowo po zrealizowanym zamówieniu i dołączane do zamówienia, na podstawie cen 
jednostkowych ustalonych w drodze zapytania ofertowego nr 01/02/2019/efs”. Uzasadnienie: proces 
wystawiania faktur jest zautomatyzowany, faktury wystawiane są każdorazowo dzień przed 
terminem dostawy i dołączane do zamówienia. 

Odpowiedź: Zgadzamy się. Zapis w umowie zmienimy na etapie podpisywania umowy. 

 



Pytanie 44 

Dotyczy §6 ust. 1 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do 0,5% 

Odpowiedź: NIE zgadzamy się 

 

Pytanie 45 

Dotyczy §6 ust. 1 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do 10% 

Odpowiedź: NIE zgadzamy się 

 

 


