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                                                                                                               Wałbrzych, dnia 12.01.2023r.  

DZPZ-530-Zp/85/PN/22  

                     Wykonawcy – wszyscy 

 

Dotyczy: „Zakup produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych na 
okres do 19.09.2023r.” - Zp/85/PN/22   

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 
ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.  

Pytanie nr 1 
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie nr 11 roztworu witaminy B1 
(Thiamini hydrochloridum) pakowanego po 5 ampułek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 
ilości?  
W przypadku zgody prosimy o informację w jaki sposób należy prawidłowo przeliczyć ilość 
opakowań?  
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań innej wielkości z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości, aby ilość sztuk (np. dawek, tabletek, ampułek, fiolek) była 
zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. 
 
Pytanie nr 2  dotyczy zapisów umowy 
 
Proszę o wyjaśnienie czy w razie wystąpienia braku statusu refundacyjnego leku, wstrzymania lub 
wycofania produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz 
zaprzestania produkcji, skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy 
jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę towaru 
równoważnego/odpowiednika, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie umowy za porozumieniem stron 
(bez naliczenia kar umownych) w zakresie w/w produktu z uwagi na niemożność spełnienia 
świadczenia zgodnie z przepisami KC? 
Zaoferowanie produktu zamiennego jest możliwe tylko w sytuacji posiadania przez wykonawcę 
produktu leczniczego zamiennego danego producenta, do którego obrotu jest upoważniony na 
podstawie koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. Niemożliwy i niezgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa jest obrót produktami leczniczymi, na które wykonawca nie posiada koncesji. 
Odp. Zamawiający informuje, iż każdorazowo, indywidualnie taki przypadek będzie 
rozpatrywany przez Zamawiającego gdy zaistnieje taka sytuacja. 
 
Pytanie nr 3 dotyczy § 3 ust. 1 wzoru umowy – w zakresie dostaw „na ratunek” 
 
Z uwagi na fakt, iż wymienione produkty lecznicze w pakiecie nr 42 nie są lekami ratującymi życie tj. 
nie są lekami na tzw. „ratunek” i nie wymagają dostaw z zastrzeżeniem „na ratunek” w ciągu 24 
godzin od złożenia zamówienia, a ich podawanie odbywa się w trybie planowanym, proszę o 
potwierdzenie, że zapisy § 3 ust. 1 wzoru umowy w zakresie dostaw „na ratunek” nie dotyczą pakietu 
nr 42. 
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Zapis umowy w obecnym brzmieniu dla wyżej wymienionych leków wprowadza nieproporcjonalne 
ograniczenie w stosunku do obiektywnych potrzeb Zamawiającego. 
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Pytanie nr 4 dotyczy § 5 ust. 1 pkt. 4 wzoru umowy – kary umowne 
 
Czy Zamawiający zgodzi się w § 5 ust. 1 pkt. 4 wzoru umowy na zmianę kary umownej wynoszącej 
20% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 2 wzoru umowy na karę 
wynoszącą 20% wartość brutto niezrealizowanej części umowy odnoszącej się do danego pakietu? 
Mając na uwadze wytyczne UZP i wypracowane stanowisko KIO w którym określając wysokość kar 
umownych, Zamawiający powinien kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne kary 
umowne w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia 
przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale 
być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Powyższy zapis w brzmieniu przewidującym 
karę umowną zamówienia również prawidłowo zrealizowanego pozostaje w sprzeczności funkcją kary 
umownej określonej przez przepisy kodeksu cywilnego. 
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Pytanie nr 5 dotyczące zapisów umowy 
 
Zamawiający w  paragrafie 3 ust. 1 i 2 projektu umowy zastrzegł, iż w przypadku dostaw „na ratunek” 
Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
24 godzin od momentu złożenia zamówienia, w dni wolne od pracy lub poza godzinami pracy apteki 
dostarczenie Przedmiotu Zamówienia nastąpi w Izbie Przyjęć Zamawiającego. 
Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami u Wykonawcy, dostawy odbywają się w dni 
robocze,  w związku z tym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy „na ratunek”  w dni robocze 
dla produktu leczniczego znajdującego się w  pakiecie nr 2, 20 oraz 27?  
Przez dni robocze Wykonawca ma na myśli dni od poniedziałku do piątku (włącznie), nie obejmujące 
weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy. 
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Pytanie nr 6 dotyczy wzoru umowy 
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji par. 5 ust. 1 pkt 4) w ten sposób, że: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych: 
4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10%  niezrealizowanej wartości umowy brutto. 
 
Uzasadnienie 
Zdaniem Wykonawcy niewłaściwym są postanowienia Umowy, w których kara umowna naliczana 
jest od kwoty zamówienia stanowiący przedmiot niniejszej umowy co może skutkować obciążeniem 
Wykonawcy nadmiernym i niewspółmiernie wysokim ryzykiem gospodarczym w stosunku do 
naruszonych postanowień Umowy. Kara umowna ma pełnić funkcję mobilizującą wykonawcę do 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz funkcję odszkodowawczą, jeżeli wykonawca 
wykona przedmiot umowy nieterminowo lub w sposób nieprawidłowy. 
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
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Pytanie nr 7 dotyczące pakietu nr 20 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższych zapisów umownych dla pakietu nr 20 w 
związku z objęciem leku Tecentriq o dawce 840 mg refundacją od 01.01.2023 r.? 
 
„1. Zamawiający w ramach umowy może zamieniać wymienione w załączniku leki o tożsamej nazwie 
handlowej, lecz o różnych dawkach, w ten sposób, że lek danego asortymentu zostanie zamieniony na 
lek o tożsamej nazwie handlowej, lecz o innej dawce, przy jednoczesnym zachowaniu: 
- niezmiennej ceny jednostkowej lub ceny niższej za 1 mg, oraz 
-niezmiennej sumarycznej wartości gramatury/objętości leku określonej w umowie. 
2. Zmiana, o której mowa powyżej nie stanowi zmiany umowy i tym samym nie wymaga dla swej 
ważności zawarcia aneksu do umowy.” 
Czy w przypadku odpowiedzi pozytywnej, powyższe postanowienia zostaną dodane do umowy? 
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Pytanie nr 8 - dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 54x70mm, spełniającego 
pozostałe wymagania zawarte w SWZ?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z tolerancją wymiarów +/-15 %. 
 
Pytanie nr 9 - dotyczy Pakietu nr 13 poz. 2 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych tupferów wielkości groszku 15-17 x 7-
8mm, po rozłożeniu 7x7cm, pakowanych a’5szt 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z tolerancją wymiarów po rozłożeniu +/-
15 %. Określenie cyfrowe i słowne wielkości jest przykładowe-orientacyjne, decydujące 
znaczenie obiektywne, weryfikacyjne mają wymiary po rozłożeniu. 
 
Pytanie nr 10 - dotyczy Pakietu nr 13 poz. 3 
 
Prosimy o sprecyzowanie jakiej wielkości opakowania (5-10szt) dotyczy ilość 1 200 opakowań? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań zawierających od minimum 5 szt. do 
maksimum 10 szt. w niezmiennej, wymaganej ilości 1200 opakowań niezależnie od ilości sztuk 
mieszczącej się w dopuszczalnym zakresie, ze względu na jednorazowe użycie opisanego 
jałowego pakietu. 
 
Pytanie nr 11 - dotyczy Pakietu nr 13 poz. 3 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych tupferów wielkości groszku 18-20 x 9-
10mm, po rozłożeniu 9/9cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z tolerancją wymiarów +/-15%. 
Określenie cyfrowe i słowne wielkości jest przykładowe-orientacyjne, decydujące znaczenie 
obiektywne, weryfikacyjne mają wymiary po rozłożeniu. 
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Pytanie nr 12 - dotyczy Pakietu nr 13 poz. 4 
 
Prosimy o sprecyzowanie jakiej wielkości opakowania (4 czy 5szt) dotyczy ilość 1 200 opakowań? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań zawierających od minimum 4 szt. do 
maksimum 5 szt. w niezmiennej, wymaganej ilości 1200 opakowań niezależnie od ilości sztuk 
mieszczącej się w dopuszczalnym zakresie, ze względu na jednorazowe użycie opisanego 
jałowego pakietu. 
 
Pytanie nr 13 - dotyczy Pakietu nr 13 poz. 4 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych tupferów wielkości kuli 42-45 x 
x23x25mm, po rozłożeniu 20/19cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z tolerancją wymiarów po rozłożeniu +/-
15 %. Określenie cyfrowe i słowne wielkości jest przykładowe-orientacyjne, decydujące 
znaczenie obiektywne, weryfikacyjne mają wymiary po rozłożeniu. 
 
Pytanie nr 14 - dotyczy Pakietu nr 13 poz. 5 
 
Prosimy o sprecyzowanie jakiej wielkości opakowania (10-20 szt) dotyczy ilość 800 opakowań? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań zawierających od minimum 10 szt. do 
maksimum 20 szt. w niezmiennej, wymaganej ilości 800 opakowań niezależnie od ilości sztuk 
mieszczącej się w dopuszczalnym zakresie, ze względu na jednorazowe użycie opisanego 
jałowego pakietu. 
 
Pytanie nr 15 - dotyczy Pakietu nr 13 poz. 5 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych tupferów wielkości kuli 42-45 x 
x23x25mm, po rozłożeniu 20/19cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z tolerancją wymiarów po rozłożeniu +/-
15 %. Określenie cyfrowe i słowne wielkości jest przykładowe-orientacyjne, decydujące 
znaczenie obiektywne, weryfikacyjne mają wymiary po rozłożeniu. 
 
Pytanie nr 16 - dotyczy Pakietu nr 13 poz. 6 
 
Prosimy o sprecyzowanie jakiej wielkości opakowania (5-10 szt) dotyczy ilość 6 000 opakowań? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań zawierających od minimum 5 szt. do 
maksimum 10 szt. w niezmiennej, wymaganej ilości 6000 opakowań niezależnie od ilości sztuk 
mieszczącej się w dopuszczalnym zakresie, ze względu na jednorazowe użycie opisanego 
jałowego pakietu. 
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Pytanie nr 17 - dotyczy Pakietu nr 13 poz. 6 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych tupferów wielkości kuli 42-45 x 
x23x25mm, po rozłożeniu 20/19cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z tolerancją wymiarów po rozłożeniu w 
zakresie +/-15 %. Określenie cyfrowe i słowne wielkości jest przykładowe-orientacyjne, 
decydujące znaczenie obiektywne, weryfikacyjne mają wymiary po rozłożeniu. 
 
Pytanie nr 18 - dotyczy Pakietu nr 13 poz. 6 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych tupferów wielkości kuli 53-55 x 33-35mm, 
po rozłożeniu 30/30cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z tolerancją wymiarów po rozłożeniu w 
zakresie +/-15 %. Określenie cyfrowe i słowne wielkości jest przykładowe-orientacyjne, 
decydujące znaczenie obiektywne, weryfikacyjne mają wymiary po rozłożeniu. 
 
Pytanie nr 19  
 
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się 
postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma 
postać drażetki, kapsułki, kapsułki twardej, tabletki powlekanej lub drażowanej (amp. za fiolkę i 
odwrotnie; krem, żel za maść lub odwrotnie)?  
Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę leku równoważnego pod względem składu 
chemicznego i dawki: 
- dla wymaganej drażetki w postaci tabletki lub kapsułki, 
- dla wymaganej tabletki w postaci dowolnego rodzaju tabletki do połykania np. tabletki 
powlekanej, tabletki drażowanej, tabletki dojelitowej lub kapsułki. 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany tabletki na tabletkę rozpuszczalną i odwrotnie. 
Zamawiający nie dopuszcza zmian postaci leków o przedłużonym lub zmodyfikowanym 
uwalnianiu na postaci bez takich właściwości i odwrotnie. Zamawiający dopuszcza zamianę 
postaci preparatów doustnych o przedłużonym/zmodyfikowanym uwalnianiu przy zachowaniu 
tej samej drogi podania oraz równoważnych parametrów farmakokinetycznych. 
Pozostałe zmiany Zamawiający dopuści wyłącznie na podstawie indywidualnej zgody 
dla konkretnego produktu leczniczego. 
 
Pytanie nr 20 
 
Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość 
opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabl,draż,amp,kaps,fiol,gramów,kg) była zgodna ze SIWZ?  
Odp. Z wyłączeniem pakietów nr 12, 13, 14 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 
opakowań innej wielkości z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, aby ilość sztuk (np. 
dawek, tabletek, ampułek, fiolek) była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy 
zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.  
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Zamawiający dopuszcza zmiany gramatury lub objętości opakowań, których ilość lub wielkość 
jest wyrażana w jednostkach masy lub objętości, wyłącznie dla produktów niebędących 
produktami leczniczymi, które nie są przeznaczone do jednorazowego użycia pod warunkiem 
odpowiedniego przeliczenia zamawianych ilości, aby łączna ilość g, kg, ml, litrów itd. była 
zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. 
Pozostałe zmiany gramatury lub objętości opakowań, których ilość lub wielkość jest wyrażana w 
jednostkach masy lub objętości, Zamawiający dopuści wyłącznie na podstawie indywidualnej 
zgody dla konkretnego produktu. 
 
 
Pytanie nr 21 
 
Jaką ilość opakowań wycenić jeżeli z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa np.32,33 opk? Czy 
zaokrąglać do pełnego opakowania w górę czy podawać ilość z 2 miejscami po przecinku  
Odp. Z wyłączeniem pakietów nr 12, 13, 14, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 
opakowań innej wielkości z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, aby ilość sztuk (np. 
dawek, tabletek, ampułek, fiolek) była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy 
zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. 
Zamawiający dopuszcza zmiany gramatury lub objętości opakowań, których ilość lub wielkość 
jest wyrażana w jednostkach masy lub objętości, wyłącznie dla produktów niebędących 
produktami leczniczymi, które nie są przeznaczone do jednorazowego użycia pod warunkiem 
odpowiedniego przeliczenia zamawianych ilości, aby łączna ilość g, kg, ml, litrów itd. była 
zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. 
Pozostałe zmiany gramatury lub objętości opakowań, których ilość lub wielkość jest wyrażana w 
jednostkach masy lub objętości, Zamawiający dopuści wyłącznie na podstawie indywidualnej 
zgody dla konkretnego produktu. 
 
Pytanie nr 22 
 
Jak postąpić ma oferent jeżeli w trakcie wyceny okaże się, że lek umieszczony w wykazie 
asortymentowym jest niedostępny na rynku (np. brak produkcji, brak dostaw do kraju, brak rejestru, 
brak harmonizacji, tymczasowe wstrzymanie produkcji) i nie ma leku równoważnego?  
Odp. Należy wycenić lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz dopisać uwagę o ograniczonej 
dostępności, jeżeli nie ma leku równoważnego lub zamiennego dopuszczonego do zaoferowania 
przez Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 23  do pakietu nr 40  
 
W związku z brakiem dostępności na rynku krajowym dawki 500mcg/0,5ml, czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na wycenę dawki 250mcg/0,5ml w odpowiednio przeliczonej ilości 20sztuk? W chwili obecnej 
dawka 250mcg jest jedyną dostępną w sprzedaży.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.  
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Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 29  
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do wyceny produktu leczniczego Treprostinilum w 
fiolkach 20ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań Poz.1 - 24 opakowania? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na inną dawkę i objętość fiolki.  

Pytanie nr 25 dot. pakietu 38 poz. 1,2  

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań innej wielkości z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości, aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość 
opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. 
 
Pytanie nr 26 dot. pakietu 38 poz. 1,2 
 
Czy Zamawiający dopuści całkowity czas wchłonięcia 3-4 tygodnie?  
Odp. Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w SWZ. 
 
Pytanie nr 27 
 
Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletki powlekanej w 
-pakiet 37 poz 1-5 
- pakiet 43 
-pakiet 46 poz 1-3 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 19 poz. 1 
 
Czy produkt leczniczy z pakietu.19 będzie podawany pacjentom w ramach programu lekowego B17 
lub B62 lub B67?” 
Odp. Zamawiający w pakiecie nr 19 nie wymaga produktu leczniczego rozliczanego w 
programie lekowym B.17 lub B.62 lub B.67. 
 
Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 19 poz. 1 
 
Czy Zamawiający dopuści wycenę jedynie dawek 2,5g, 5g, 10 g? 
Odp. Zamawiający nie wymaga wyceny jedynie dawek 2,5g, 5g, 10g ale dopuszcza wycenę 
jedynie dawek 2,5g, 5g, 10g. 

Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 36 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 36 produkt Rituximab w opakowaniu x1 fiolka? Na liście 
leków refundowanych znajduje się produkt Rituximab 100 mg x2 fiol oraz Rituximab 100 mg x1 fiol. 
Prosimy w związku z powyższym w myśl „zasady uczciwej konkurencji” o możliwość zaoferowania 
produktu w opakowaniu x1 fiol. 
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Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań innej ilości fiolek z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości, aby ilość fiolek była zgodna z SWZ, przy spełnieniu 
wszystkich pozostałych wymagań SWZ m.in.: oferowany produkt leczniczy musi znajdować się 
w aktualnym obwieszczeniu leków refundowanych dostępnych w ramach chemioterapii i 
programów lekowych oraz dla zapewnienia zgodności farmaceutycznej poszczególne dawki 
leków do podawania pozajelitowego muszą pochodzić od tego samego producenta.  
 

Pytanie nr 31 

Czy zamawiający w pakiecie numer 1, pozycje 28,29, dopuści wycenę preparatu Budixon Neb w 
opakowaniu typu plastikowy pojemnik jednostkowy. 

28 Pozycja 28 Budesonidum zaw. do inh. z nebul. 0,25 mg/amp. 20 amp. 

29 Pozycja 29 Budesonidum zaw. do inh. z nebul. 1 mg/amp. 20 amp. 

 

Odp. W postępowaniu Zp/85/PN/22 w pakiecie nr 1 nie występują pozycje 28, 29. 

Pytanie nr 32 dot.pakietu nr 12, pozycja 9 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pakowanej a’2szt? 
Odp. Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. Serwetę pakowaną a 2 szt. należy 
zaoferować w poz. 10. 
 
Pytanie nr 33 dot. pakietu nr 12, pozycja 9 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’2szt. z przeliczeniem zamawianych 
ilości?  
Odp. Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. Serwetę pakowaną a 2 szt. należy 
zaoferować w poz. 10. 
 

Pytanie nr 34 dot. pakietu nr 13, pozycja 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu w rozmiarze 5,5x7,5 cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z tolerancją wymiarów +/-15 %. 
 

Pytanie nr 35 dot. pakietu nr 13, pozycja 2,3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w kształcie fasolki w rozmiarze 

9,5x9,5cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z tolerancją wymiarów po rozłożeniu +/-
15 %. Określenie cyfrowe i słowne wielkości jest przykładowe-orientacyjne, decydujące 
znaczenie obiektywne, weryfikacyjne mają wymiary po rozłożeniu. 
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Pytanie nr 36 dot. pakietu nr 13, pozycja 4,5,6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w kształce kuli w rozmiarze 20x20cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z tolerancją wymiarów po rozłożeniu +/-
15 %. Określenie cyfrowe i słowne wielkości jest przykładowe-orientacyjne, decydujące 
znaczenie obiektywne, weryfikacyjne mają wymiary po rozłożeniu. 
 

Pytanie nr 37 dot. pakietu nr 13, pozycja 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w kształcie rożka w rozmiarze 18x18cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z tolerancją wymiarów po rozłożeniu +/-
15 %. Określenie cyfrowe i słowne wielkości jest przykładowe-orientacyjne, decydujące 
znaczenie obiektywne, weryfikacyjne mają wymiary po rozłożeniu. 
 

Pytanie nr 38 dot. pakietu nr 13, pozycja 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10szt. z przeliczeniem zamawianych 
ilości? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań zawierających od minimum 4 szt. do 
maksimum 5 szt. w niezmiennej, wymaganej ilości 1200 opakowań niezależnie od ilości sztuk 
mieszczącej się w dopuszczalnym zakresie, ze względu na jednorazowe użycie opisanego 
jałowego pakietu. 
 
Pytanie nr 39 dot. pakietu nr 13, pozycja 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w kształce kuli w rozmiarze 30x30cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z tolerancją wymiarów po rozłożeniu +/-
15 %. Określenie cyfrowe i słowne wielkości jest przykładowe-orientacyjne, decydujące 
znaczenie obiektywne, weryfikacyjne mają wymiary po rozłożeniu. 
 

Pytanie nr 40 dot. pakietu nr 14, pozycja 1,2 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby opaski były sterylne, pozostałe zapisy zgodne z SWZ? 
Odp. Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie nr 40 dot. pakietu nr 14, pozycja 3,4 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby podkłady były sterylne, pozostałe zapisy zgodne z SWZ? 
Odp. Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 41 dot. pakietu 38, poz.1-2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o czasie wchłaniania wynoszącym 3-4 
tygodnie?  
Odp. Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w SWZ. 
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Pytanie nr 42 dot. pakietu 38, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu pakowanego po 10 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem wymaganych ilości? 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań innej wielkości z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości, aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość 
opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. 
 
 
 

                                                 Zastępca Dyrektora 
                                                                                                  

ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
                                                                                                     

Dominik Łoziński 
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