
Pytania i odpowiedzi do postępowania 01/EFS 9.2.1/2023 

 

I. Pytanie I ( przesłany na e-mail w dniu 19.12.2022 ). Pakiet IX poz. 5 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych w opakowaniach 

po 100 szt.  z odpowiednim przeliczeniem ilości ? 

Odpowiedź. 

Ze względu na rodzaj podajników zamontowanych na oddziale stacjonarnym preferujemy 
rękawiczki pakowane po 200 sztuk. 
Dopuszczam opakowania a 100 sztuk pod warunkiem dostarczenia podajników 
kompatybilnych z proponowanymi rękawiczkami. 
 

II. Pytanie II , data wysłania 2022-12-19 08:41:44, data opublikowania (  baza 
konkurencyjności) 

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o 
sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia:  
 
Pakiet VII, poz. 11,12,15-17,19,22-23,26,  
Czy zamawiający wydzieli poz. 11,12,15-17,19,22-23,26 do osobnego pakietu, takie 
rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie 
publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. 
Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty 
zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż 
większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.  
 
Pakiet VIII, poz. 3-7  
Czy zamawiający wydzieli poz. 3-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na 
złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla 
Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy 
pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz 
zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza 
większe możliwości wyboru.  
 
Pakiet VIII, poz. 7  
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający 
dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający dopuści podkład o 
wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm? Czy jeżeli zamawiający dopuści inną 
długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?  
 
Pakiet IX, poz. 5  
Czy zamawiający wydzieli poz. 5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 
konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla 
Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy 
pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz 



zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza 
większe możliwości wyboru.  
 
Odpowiedź: 
 
W odpowiedzi na zadane pytania dotyczące pakietu VII, VIII,IX, uprzejmie informuję , iż 
zgodnie z pkt 5.13 SOWUZ " -Oferty należy składać na poszczególne Pakiety jeśli są 
wyodrębnione. Rozpatrywane będą wyłącznie te oferty, które będą zawierały wszystkie 
elementy asortymentu dla danego Pakietu i które do oferty będą mieć załączoną wypełnioną 
odpowiednią część z załączników nr 1-5. Brak oferty cenowej nawet w jednej pozycji w 
wybranym Pakiecie spowoduje odrzucenie oferty". Aby umożliwić składanie ofert przez różne 
firmy asortyment medyczny został podzielony na poszczególne pakiety już momencie 
przygotowania oferty.  
 
W odpowiedzi na pytanie dotyczące pakietu VIII poz.7 informuję, iż preferowany jest rozmiar 
rolek 51x80. Związane jest to z wielkościami leżanek. Dopuszczam rozmiar 50cm x 45,9mt z 
odpowiednim przeliczeniem do wielkości rolki. 

III. Pytanie III , data wysłania 2022-12-19 08:42:08, data opublikowania ( baza 
konkurencyjności) 

Pakiet X, poz. 5-7  
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?  
 
Pakiet XX, poz. 3-4,5-10 
 Czy zamawiający wydzieli poz. 3-4,5-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na 
złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla 
Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy 
pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz 
zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza 
większe możliwości wyboru 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zadane pytania dotyczące pakietu XX uprzejmie informuję, iż zgodnie z pkt 
5.13 SOWUZ " -Oferty należy składać na poszczególne Pakiety, jeśli są wyodrębnione. 
Rozpatrywane będą wyłącznie te oferty, które będą zawierały wszystkie elementy 
asortymentu dla danego Pakietu i które do oferty będą mieć załączoną wypełnioną 
odpowiednią część z załączników nr 1-5. Brak oferty cenowej nawet w jednej pozycji w 
wybranym Pakiecie spowoduje odrzucenie oferty". Aby umożliwić składanie ofert przez 
różne firmy asortyment medyczny został podzielony na poszczególne pakiety już momencie 
przygotowania oferty.  
 
W odpowiedzi na pytanie dotyczące pakietu X poz. 5-7- wyrażam zgodę. 
 
 



 
 

IV. Pytanie IV , przesłane w na e-mail w dniu 20.12.2022 

 
1. Czy w Pakiecie V poz. 78   Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, 

zawierającego 2 mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 i 
Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2 mld CFU/ kaps? Zawartość 
oferowanego produktu została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w 
Narodowym Instytucie Leków. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 60 
kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i 
zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 
 

2. Czy w Pakiecie V poz. 78  Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, 
zawierającego 6 mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 w stężeniu 
6 mld CFU/ kaps? Skład oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym 
badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt konfekcjonowany w 
opakowaniach x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią 
liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

3. Czy w Pakiecie VI poz. 2 Zamawiający dopuści nakłuwacze o standardowej grubości igły 
21G (0,8 mm)? Igła o mniejszej grubości może być niewystarczająca do wykonania 
nakłucia u pacjentów ze zrogowaciałym/zgrubiałym naskórkiem. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące poz. 78 w pakiecie V uprzejmie informuję, iż zgodnie z 
SOWUZ wszystkie proponowane produkty muszą spełniać kryterium produktu leczniczego. 
 
 
W odpowiedzi na pytanie dotyczące poz. 2 pakietu VI uprzejmie informuję, iż preferowaną 
wielkością jest wielkość podana w specyfikacji, ale dopuszczam inną grubość igły jako jedną z 
opcji do wyboru. 
 


