
Grudziądz,  dnia 17.05.2018 r. 
  
 
          
        Wszyscy Wykonawcy 
 
 
ZP- 1448 /18 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów dla apteki ogólnodostępnej (znak sprawy: 
AO/1/PN/18) 
 
 

W związku z wpłynięciem od  Wykonawców  zapytań Zamawiający udziela 
następującej odpowiedzi: 

 
  

1. Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 poz. 3676 wycenę Trilacu produktu leczniczego OTC 
spełniającego te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy Ŝywych kultur 
bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak 
dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na 
odpowiednią liczbę opakowań? 
2. Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 poz. 3668 wycenę Trilacu produktu leczniczego OTC 
spełniającego te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy Ŝywych kultur 
bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak 
dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek? 
Odp. Ad. 1 i 2  
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie zaproponowanego produktu leczniczego. 
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować produkt wskazany w formularzu cenowym zgodnie z 
podanym kodem EAN. Przedmiot zamówienia podyktowany jest potrzebami Zamawiającego 
wynikającymi z charakteru działalności, jaką jest prowadzenie apteki ogólnodostępnej, podlegającej 
prawom wolnego rynku, dla którego realizowane będzie zamówienie. 
 
3. Pakiet - Materiały opatrunkowe w skali 12 miesięcy, poz.1-4, 6, 8, 12, 15-16, 20, 23-24, 26, 29, 
49, 55, 61, 69,77, 81, 97, 140, 141, 144, 160 
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie Materiały 
opatrunkowe w skali 12 miesięcy wydzieli pozycje 1-4, 6, 8, 12, 15-16, 20, 23-24, 26, 29, 49, 55, 61, 
69,77, 81, 97, 140, 141, 144, 160 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umoŜliwi      
w ten sposób na złoŜenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, 
a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i moŜliwość osiągnięcia 
niŜszych cen. 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji w celu utworzenia 
odrębnego zadania.  
 
4.  Pakiet - Materiały opatrunkowe w skali 12 miesięcy, 
Czy zamawiający dopuści składanie oferty na pozycje, gdyŜ takie rozwiązanie pozwoli innym firmom 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złoŜenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umoŜliwi 



Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niŜszych cen oraz 
racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje asortymentowe. 
 
5. Pakiet - Materiały opatrunkowe w skali 12 miesięcy, poz. 2, 8, 11, 140, 144 
Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe? 
Odp. Nie, Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia. 
 
6. Pakiet - Materiały opatrunkowe w skali 12 miesięcy , poz. 2, 8, 11, 140, 144 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z 
przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę na wycenę opakowania a’ 3 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów. 
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkt w proponowanych opakowaniach zbiorczych naleŜy 
odpowiednio przeliczyć ilość opakowań. JeŜeli w wyniku przeliczenia nie otrzymuje się liczby 
całkowitej wówczas dla celów obliczeniowych naleŜy wyliczyć ilość opakowań z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. W tym przypadku:  
poz. 2 -188 op. 
poz. 8 -100 op. 
poz. 11 – 148 op. 
poz. 140 -7,6 op. 
poz. 144 – 28,92 op. 
 
7. Pakiet - Materiały opatrunkowe w skali 12 miesięcy,poz. 8 
Czy zamawiający dopuści kompres o wymiarze 7,5 cm x 7,5 cm x ‘a 3 szt. w blistrze., pakowane po 
25 szt. blistrów w opakowaniu zbiorczym? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści kompresów o zaproponowanych wymiarach. 
 
8. Pakiet - Materiały opatrunkowe w skali 12 miesięcy, poz.11 
Czy zamawiający dopuści kompres o wymiarze 10 cm x 10 cm x ‘a 3 szt w blistrze., pakowane po 25 
szt. blistrów w opakowaniu zbiorczym? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści kompresów o zaproponowanych wymiarach. 
 
9. Pakiet - Materiały opatrunkowe w skali 12 miesięcy,poz. 3-6 
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyŜ 
włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz 
elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta? 
Odp. Nie, Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia. 
 
10. Pakiet - Materiały opatrunkowe w skali 12 miesięcy, poz. 49, 61, 69, 81, 97, 160 
Czy Zamawiający wymaga wycenę za 1 mb siatki opatrunkowej w stanie swobodnym ? 
Odp.  Tak. Zamawiający zwraca uwagę, Ŝe oryginalne opakowanie gotowe do sprzedaŜy 
opisanej w wymienionych pozycjach siatki opatrunkowej wynosi 1 mb. 
 
11. Pakiet - Materiały opatrunkowe w skali 12 miesięcy, poz. 49, 61, 69, 81, 97, 160 
Czy w związku z komfortem uŜytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający 
wymaga wielkości oczek przedstawionych poniŜej? 
Rozmiar 1 - 9mm x 10mm 
Rozmiar 2 – 13mm x 15mm 
Rozmiar 3 - 13mm x 15mm 



Rozmiar 4 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 6 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 8 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm 
Odp.  Zamawiający nie odnosi się w opisie przedmiotu zamówienia do wielkości oczek w siatce 
elastycznej opisanej w wymienionych pozycjach. Zamawiający  w  wymienionych pozycjach 
formularza cenowego opisał asortyment jakiego wymaga poprzez podanie rozmiaru siatki elastycznej  
i części ciała, dla której jest ta siatka elastyczna przeznaczona i według Zamawiającego ten opis 
zabezpiecza w sposób wystarczający przedmiot zamówienia, którego Zamawiający oczekuje. 
 
12. Pakiet - Materiały opatrunkowe w skali 12 miesięcy, poz. 49, 61, 69, 81, 97, 160 
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, 
rozmiary przedstawione poniŜej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? 
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku 
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. 
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. 
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w. 
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. 
Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. 
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. 
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. 
Odp.  Zamawiający  w  wymienionych pozycjach formularza cenowego opisał asortyment jakiego 
wymaga poprzez podanie rozmiaru siatki elastycznej  i części ciała, dla której jest ta siatka elastyczna 
przeznaczona i według Zamawiającego ten opis zabezpiecza w sposób wystarczający przedmiot 
zamówienia, którego Zamawiający oczekuje. 
 

13. Czy Zamawiający moŜe wyłączyć z zadania nr 3 pozycje 3264, 3265, 3266 (Rispolept Consta 25 mg, 
Rispolept Consta 37,5 mg, Rispolept Consta 50 mg) do oddzielnego zadania, co pozwoli nam – 
importerowi zarazem dystrybutorowi tego leku, złoŜyć korzystną ofertę? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji w celu utworzenia 
odrębnego zadania. Jednocześnie informujemy, Ŝe ze względu na fakt, Ŝe dostawy dotyczą apteki 
otwartej obowiązuje zakup tego produktu leczniczego zgodnie z ustalaną ceną urzędową. 
 

14.  Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 2 poz. 4782 oraz 4783 w 
przedmiotowym postępowaniu 
Czy  z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety 
będącej zastrzeŜonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści spełniający 
te same cele zamiennik HepaDr. o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej zawartości 
substancji czynnnych (tj.asparaginian ornityny 100mg i cholina 35 g), występujący w takiej samej 
postaci, konfekcjonowany w opakowaniach po 40 tabletek? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie zaproponowanego asortymentu. Wykonawca 
zobowiązany jest zaoferować produkt wskazany w formularzu cenowym zgodnie z podanym kodem 
EAN. Przedmiot zamówienia podyktowany jest potrzebami Zamawiającego wynikającymi z 
charakteru działalności, jaką jest prowadzenie apteki ogólnodostępnej, podlegającej prawom wolnego 
rynku, dla którego realizowane będzie zamówienie.  
 

15.  Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 2 poz. 5544, 5545, 5546 w 
przedmiotowym postępowaniu 



Czy  z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej 
zastrzeŜonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik ZinoDr.  
o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej zawartości substancji czynnnych , takiej samej 
konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, takiej samej postaci i formie 
opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem), konfekcjonowany w opakowaniach 
odpowiednio jak w SIWZ ? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie zaproponowanego asortymentu. Przedmiot 
zamówienia podyktowany jest potrzebami Zamawiającego wynikającymi z charakteru działalności, 
jaką jest prowadzenie apteki ogólnodostępnej, podlegającej prawom wolnego rynku, dla którego 
realizowane będzie zamówienie. Przedmiot zamówienia  związany jest z indywidualnymi 
zapotrzebowaniami klientów apteki  i  z ich preferencjami.  
 

16.   Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 2 poz. 4915,4919, 4920 oraz 4922       
w przedmiotowym postępowaniu 
Czy  Zamawiający dopuści konkurencyjny produkt równowaŜny o takiej samej grubości igły 28G oraz 
głębokości nakłucia, o ostrzu wykonanym ze stali chirurgicznej, szlifowanym w trzech płaszczyznach, 
sterylizowanym promieniami Gamma? 
Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania w podanych pozycjach opisanego asortymentu. 
Zamawiający dookreślił opis lancetów poprzez podanie nazwy lancetu, który musi być kompatybilny 
z odpowiednim nakłuwaczem posiadanym przez pacjenta. Przedmiot zamówienia  związany jest z 
indywidualnymi zapotrzebowaniami klientów apteki  i  z ich preferencjami i stąd wynika potrzeba 
róŜnorodności lancetów.  
 

17. Dotyczy zadanie 2 
Czy Zamawiający wrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1244, 1245, 1574, 1575, 2037, 5517, 5518 z 
zadania 2 i stworzy osobny pakiet? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji w celu utworzenia 
odrębnego zadania. 
 

18. Zwracam się do Zamawiającego o podanie ilości sztuk dla poz. 2037 w Zadaniu 2. jako dystrybutor 
opatrunków Sorbact brak wydzielenia spowoduje ograniczony dostęp dla tego produktu 
Odp. Zamawiający rezygnuje z asortymentu wskazanego w poz. 2037 zadania 2 i związku z tym 
zwraca się o wykreślenie i nie wycenianie pozycji 2037 w formularzu cenowym zadania 2                    
z zachowaniem numeracji, która pozostaje bez zmian. 
 

Zamawiający niniejszym zmienia w SIWZ : 
 

Zapis w pkt. X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 
„Przetarg nieograniczony – dostawy artykułów do apteki ogólnodostępnej” 
oraz  
Znak sprawy: AO/1/PN/18  
Zadanie : ....................... 
„Nie otwierać przed 23.05.2018 r. godz. 12.30” 

 
powinno być: 
„Przetarg nieograniczony – dostawy artykułów do apteki ogólnodostępnej” 
oraz  
Znak sprawy: AO/1/PN/18  
Zadanie : ....................... 
„Nie otwierać przed 25.05.2018 r. godz. 12.00” 



 
Zapis w pkt. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
jest:  
Ofertę naleŜy złoŜyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, 
Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od 
pracy), nie później niŜ do 23.05.2018 r. godz. 12.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w 
Grudziądzu, w budynku T, parter, Dział Zamówień Publicznych, w dniu 23.05.2018 r. o godz. 12.30. 
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
 
powinno być: 
Ofertę naleŜy złoŜyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, 
Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od 
pracy), nie później niŜ do 25.05.2018 r. godz. 11.30. 
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w 
Grudziądzu, w budynku T, parter, Dział Zamówień Publicznych, w dniu 25.05.2018 r. o godz. 12.00. 
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

 
  
    Zamawiający informuje, Ŝe w dniu 17.05.2018 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w w/w zakresie. 
 


