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Numer sprawy  48/ZP/2022       Zgorzelec, dnia 22.11.2022r.  
DZP/537/2022  
     
       Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
 
Dotyczy przetargu na: Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych oraz roztworów do dializy 
do Apteki Szpitalnej.  
 
W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) 
odpowiada na następujące pytania:  
 
(ZAPYTANIE NR 4) 
Pytanie 1 Dotyczy Pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne pozycje w ramach Pakietu nr 3, co umożliwi 
złożenie oferty większej liczbie wykonawców, a tym samym zwiększy konkurencyjność ofert i w efekcie pozwoli 
Zamawiającemu na uzyskanie najkorzystniejszej ceny, co będzie zgodne z Prawem zamówień publicznych – 
ustawa pzp art. 16. ust. 1 ”Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w 
sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców (..)”.   
Obecny opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 3 wskazuje na jednego producenta i  ogranicza / uniemożliwia 
złożenie ważnej oferty innym producentom preparatów i wyrobów do terapii nerkozastępczej.   
Odp. Zamawiający nie dopuści składania ofert na poszczególne pozycje w ramach pakietu 3. 
 
Pytanie 2 Dotyczy Pakietu nr 3 
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycja 7 płyn dializacyjny o zawartości fosforanów 1 mmol/l? 
Odp. Zamawiający nie dopuści powyższego. W pozycji 7 wymaga płynu dializacyjnego o zawartości 
fosforanów 1,25 mmol/l. 
 
 
Pytanie 3 Dotyczy Pakietu nr 3 
Czy zamawjający dopuści w pakiecie 3 pozycja 9,10,11 płyny substytucyjne o zawartości wapnia 1,75 oraz 
zawierające mleczany. Pozostałe parametry bez zmian. 
Odp.  Zamawiający nie dopuści powyższego, w pozycjach 9,10,11 wymaga płynu dializacyjnego 
bez mleczanów. 
 
 
Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania 
ofert w postępowaniu to 25.11.2022 godz. 8:00, otwarcie ofert nastąpi 25.11.2022 o godz. 8:30. 
 
Zamawiający zamieszcza na swojej platformie zakupowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec uaktualnione następujące dokumenty:  

• 48_ZP_2022_SWZ_ZMIANA_1 
 

 
         

Z poważaniem 
 

         Z upoważnienia Dyrektora 
 
   Katarzyna Jagiełło         Radosław Jabłoński 
   Specjalista ds.                             Zastępca Kierownika Działu  
                                     Zamówień Publicznych      Zamówień Publicznych 
                   i Zaopatrzenia 

 
Otrzymują: 

) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec 
) A/a 

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Jagiełło   
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.p 
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