
Grudziądz, dnia 26.06.2020 r.  

 

 

 

ZP-1542/20 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy wyrobów medycznych,  
w tym opatrunków specjalistycznych (znak sprawy: Z/35/PN/20). 
 

 
Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy wyrobów medycznych,  
w tym opatrunków specjalistycznych (znak sprawy: Z/35/PN/20), wpłynęły zapytania (nr 1), do 
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 
 

Zapytanie nr 1: 
Zadanie nr. 4. Opatrunki hydrożelowe na oparzenia 
Ad załącznik nr 2, formularz cenowy pkt. 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hydrożelowy o rozmiarze 20x45cm?   
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 
zaoferowanie w zadaniu nr 4 w poz. 3 opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 20x45cm. W przypadku 
jego zaoferowania zmianę należy umieścić w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 
Zapytanie nr 2: 
Dotyczy Zapisów SIWZ 
W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii 
oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie 
publiczne dot. Ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, 
zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty 
w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP). 
Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie 
wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-
03-2020 r. dostępne pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-
dobie-zagrozenia-epidemicznego). 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach 
SIWZ. 

 
Zapytanie nr 3: 
Dotyczy Zadanie 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu (wyrobu medycznego) postaci sterylnego 
(sterylizacja radiacyjna) rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana 
cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. 
cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel 
lubrykacyjny. 
100 g żelu zawiera: 
• Wodę destylowaną 

Do wszystkich Wykonawców  



• Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę 
• 2g chlorowodorek lidokainy 
• 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%) 
• 0.060g hydroksybenzoat metylu 
• 0.025g hydroksybenzoat propylu 
Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach (opakowanie a’25 sztuk)  
z podziałką o pojemności 6ml (6g)? 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że w zakresie zadania 6 Zamawiający nie 
wyraża zgody na zaoferowanie zaproponowanego produktu.  

 
Zapytanie nr 4: 
Dotyczy Zadanie 12 poz. 1-2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu (wyrobu medycznego) w postaci 
sterylnego (sterylizacja radiacyjna)rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania 
wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki 
moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i 
okrężniczych jako żel lubrykacyjny. 
100 g żelu zawiera: 
• Wodę destylowaną 
• Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę 
• 2g chlorowodorek lidokainy 
• 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%) 
• 0.060g hydroksybenzoat metylu 
• 0.025g hydroksybenzoat propylu 
Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach (opakowanie a’25 sztuk)  
z podziałką o pojemności 11ml (11g) w pozycji 1 oraz 6ml (6g) w pozycji 2? 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 
zaoferowanie zaproponowanego produktu w zadaniu 12 pozycji 1 o wielkości opakowania 11 ml  
i pozycji 2 o wielkości opakowania 6 ml. W przypadku zaoferowania w pozycji nr 2 preparatu  
o wielkości 6 ml należy przeliczyć odpowiednio ilość preparatu (ponieważ w wyniku przeliczenia nie 
otrzymuje się pełnej ilości opakowań, wówczas dla celów obliczeniowych należy przeliczyć ilość 
opakowań do dwóch miejsc po przecinku) tj. należy w kolumnie Ilość j.m. podać ilość: 9166,67.  
Zapytanie nr 5: 
Dot. zadania nr 8 Poz.1                                                                                                                                             
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie opatrunków z utlenionej regenerowanej celulozy  
o czasie krzepnięcia od 2 do 8 minuty, pozostałe parametry i wymagania bez zmian? 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
zaoferowanie zaproponowanego produktu.  
 
Zapytanie nr 6: 
Zadanie 8 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 8 w poz. 1-5 gazę hemostatyczną z utlenionej, 
regenerowanej celulozy  o czasie hemostazy 2 min., reszta parametrów zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
zaoferowanie zaproponowanego produktu.  
 
Zapytanie nr 7: 



Zadanie 12 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu  12 żelu do cewnikowania: 
poz. 1 -  o poj. 12 ml  
poz. 2 – o poj. 6 ml  
który sterylizowany jest radiacyjnie? 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 
zaoferowanie zaproponowanego produktu w zadaniu 12 pozycji 1 o wielkości opakowania 12 ml  
i pozycji 2 o wielkości opakowania 6 ml. W przypadku zaoferowania w pozycji nr 1 preparatu  
o wielkości 12 ml należy przeliczyć odpowiednio ilość preparatu (ponieważ w wyniku przeliczenia nie 
otrzymuje się pełnej ilości opakowań, wówczas dla celów obliczeniowych należy przeliczyć ilość 
opakowań do dwóch miejsc po przecinku) tj. należy w kolumnie Ilość j.m. podać ilość: 14666,67, 
natomiast w przypadku zaoferowania w pozycji nr 2 preparatu o wielkości 6 ml należy przeliczyć 
odpowiednio ilość preparatu (ponieważ w wyniku przeliczenia nie otrzymuje się pełnej ilości 
opakowań, wówczas dla celów obliczeniowych należy przeliczyć ilość opakowań do dwóch miejsc po 
przecinku) tj. należy w kolumnie Ilość j.m. podać ilość: 9166,67.  
 
Zapytanie nr 8: 
Pakiet  nr 10 : 
Czy zamawiający dopuści również błękit trypanu pakowany po 10 fiolek? 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 
zaoferowanie zaproponowanego produktu, przy czym w formularzu cenowym należy podać cenę 
jednostkową netto za fiolkę. 
 

Zapytanie nr 9: 
Pakiet 8 poz 1,2,3,4,5  
Czy Zamawiający dopuści Jałowy środek hemostatyczny z utlenionej celulozy, 100% wchłanialny, 
krzepnięcie w ciągu 2 minut , pH 2,5-3,5 , posiadający działanie bakteriobójcze m.in. wobec MRSA, 
MRSE, VRE  potwierdzone w badaniach i PRSP potwierdzone w instrukcji użytkowania  (należy 
dołączyć stosowne dokumenty), całkowite wchłonięcie od 7 do 14 dni. Rozmiary zgodne z SIWZ  
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
zaoferowanie zaproponowanego produktu.  
 
Zapytanie nr 10: 
Pakiet 12 
Czy Zamawiający dopuści  Sterylny żel do cewnikowania zawierający 2% lidokainę i 0.05% 
chlorheksydynę  w bezlateksowych ampułkostrzykawkach, sterylizowany radiacyjnie? 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 
zaoferowanie zaproponowanego produktu. W przypadku jego zaoferowania zmianę należy umieścić  
w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 
Zapytanie nr 11: 
Pakiet 12 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści 6ml?  
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 
zaoferowanie zaproponowanego produktu w zadaniu 12 pozycji 2 o wielkości opakowania 6 ml.  



W przypadku zaoferowania w pozycji nr 2 preparatu o wielkości 6 ml należy przeliczyć odpowiednio 
ilość preparatu (ponieważ w wyniku przeliczenia nie otrzymuje się pełnej ilości opakowań, wówczas 
dla celów obliczeniowych należy przeliczyć ilość opakowań do dwóch miejsc po przecinku) tj. należy 
w kolumnie Ilość j.m. podać ilość: 9166,67.  
 
Zapytanie nr 12: 
Pytania do  SIWZ 
Ze względu na fakt, iż przedmiotem niniejszego postępowania są między innymi produkty,  
których obrót nie jest objęty obowiązkiem posiadania koncesji, zwracamy się z prośbą o odstąpienie 
od wymogu jej przedstawiania i zastąpienia oświadczeniem Wykonawcy.  
Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie postawił takiego 
wymogu w niniejszym postępowaniu. 
 
Zapytanie nr 13: 
Pytania do Umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów: 
Siła Wyższa 
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej 
Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 
2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron 
oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które 
uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, 
pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.  
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich 
okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne 
rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację 
swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać 
racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły 
Wyższej.  
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w 
drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych 
zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.  
5.  Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że 
Strony postanowiły inaczej. 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
wprowadzenie zaproponowanych zapisów i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ. 
 
Zapytanie nr 14: 
Pytanie do umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych  zapisów: 
1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami  
w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, 
czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były  
w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw 
cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości 
określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji, 
2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest 
czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw 



cząstkowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku 
niedotrzymania tych terminów. 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
wprowadzenie zaproponowanych zapisów i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ. 
 
Zapytanie nr 15: 
Pakiet nr 8 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pH w zakresie 2,5-3,5. Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej 
powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii m.in. 
MRSA, MRSE, VRE, PRSP, E.Coli. 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 
zaoferowanie zaproponowanego produktu. W przypadku jego zaoferowania zmianę należy umieścić  
w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 
Zapytanie nr 16: 
Pakiet nr 8 
Czy Zamawiający ma na myśli oraz wymaga potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, 
MRSE, VRE, PRSP w badaniach in vitro oraz potwierdzania bakteriobójczości w treści instrukcji 
użytkowania? 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że dokonano modyfikacji przedmiotowej 
treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego www.przetargi.bieganski.org. 
 
Zapytanie nr 17: 
Pakiet nr 8 
Czy Zamawiający wymaga złożenia badań in vitro oraz instrukcji użytkowania wraz z ofertą? 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że dokonano modyfikacji przedmiotowej 
treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego www.przetargi.bieganski.org. 
 
Zapytanie nr 18: 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wystawiania faktur za miesięczny okres rozliczeniowy dla 
Zadania nr 10 i wyrazi zgodę na faktury wystawiane do każdego zamówienia częściowego? 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
wprowadzenie zaproponowanej zmiany i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.  
 
Zapytanie nr 19: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
wprowadzenie zaproponowanej zmiany i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.  
 
Zapytanie nr 20: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na 
rachunek wykonawcy? 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
wprowadzenie zaproponowanej zmiany i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.  
 



 
 
Zapytanie nr 21: 
Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę 
kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu 
takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania 
praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, 
które zostanie przesłane w formie pisemnej. 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
wprowadzenie zaproponowanej zmiany i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.  
 
Zapytanie nr 22: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę kar umownych opisanych w  § 4 ust. 1 i 2 
wzoru umowy: 
„1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: 

 za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości netto 
niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 30% wartości 
netto umowy, 

 w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części umowy. 

2. Wykonawca w wypadku dostawy towaru z wadami ilościowymi i jakościowymi umowy zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % wartości netto dostawy, w której znajdowały się wadliwe 
towary, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad w miejsce 
wadliwego, począwszy od dnia następnego po planowanym, pierwotnym terminie dostawy, lecz nie 
więcej niż 30% wartości netto umowy.” 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
wprowadzenie zaproponowanej zmiany i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.  
 
Zapytanie nr 23: 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 10 sterylny roztwór barwiący: 0,06% błękitu trypanu, 
przeznaczony do stosowania w operacji usuwania zaćmy, w ampułkostrzykawkach o pojemności 0,75 
ml pakowanych po 10 sztuk? Jaką ilość j.m. należy wówczas zaoferować? 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
zaoferowanie zaproponowanego produktu. 
 

Zapytanie nr 24: 
Zadanie 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15x20cm. 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
wprowadzenie zaproponowanej zmiany i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ.  
 
Zapytanie nr 25: 
Zadanie 12:  
1.Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania oraz 
wprowadzania narzędzi endoskopowych posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje 
konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe 



akumulując się w organizmie powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik 
mutagenny?  
2.Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby żel był w aplikatorze typu harmonijka 
ułatwiający otwarcie i aplikacje przy użyciu jednej ręki, a żel z aplikatora wypływał w niskim 
ciśnieniu zapewniając idealną aplikacje dla bezbolesnej procedury cewnikowania? 
Odpowiedź na pkt. 1 i 2 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
aplikator typu harmonijka i wymaga zaoferowania asortymentu opisanego w Załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 
Zapytanie nr 26: 
Zadanie 16 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakich rozmiarów oczekuje w następującym opatrunku: 
Opatrunek  zawierający dwie warstwy wykonane z nietkanych włokien karboksymetylocelulozy 
sodowej, zawierajace srebro jonowe o działaniu bakteriobójczym, spotęgowanym kwasem EDTA oraz 
chlorkiem benzetoniowym BEC. 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający oczekuje rozmiarów:  
10x10 cm – 400 sztuk 
15x15 cm – 300 sztuk 
20x30 cm – 150 sztuk  
W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie zadania 16. 
 
Zapytanie nr 27: 
Zadanie 16 poz. 7 
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z Zadania 16 pozycji 7 z powodu zaprzestania produkcji ww. 
asortymentu. 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wykreśla z formularza 
cenowego zadania 16 pozycję 7: „Hydrokoloidowy opatrunek w paście 30g” pozostawiając numerację 
nie zmienioną. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ zadania 16. 

 
Zapytanie nr 28: 
Zadanie nr 9 poz. 3 
Z uwagi na zakończenie produkcji produktu Octenidol, prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 
produktu Octenident mouthwash na bazie octenidyny zarejestrowanego jako kosmetyk. 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 
zaoferowanie Octenident mouthwash na bazie octenidyny zarejestrowanego jako kosmetyk. Dokonano 
modyfikacji przedmiotowejtreści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego 
www.przetargi.bieganski.org. 
 

Zamawiający informuje, że wykreśla z formularza cenowego zadania 14 pozycję 10: 
„Zintegrowany mostek do połączenia terapii VAC z terapiami odciążeniowymi” pozostawiając 
numerację nie zmienioną. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ zadania 14. 
 

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający przesuwa termin składania ofert 
przetargowych do dnia 02.07.2020 r. do godziny 12:30. 
 Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na 
dzień 02.07.2020 r. na godzinę 13:00. 
 



 
 
 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawy wyrobów medycznych, w tym opatrunków specjalistycznych (znak sprawy: Z/35/PN/20,  
w następującym zakresie: 
1) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III pkt 7 w zw. z art. 38 

ust. 4 i art. 12a PZP wykreśla się dotychczasową treść i zastępuje następującą: 
„Oferowane asortymenty muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce zgodnie  
z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.) – nie dotyczy zadania 9 
poz. 3.” 

2) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 4 Ogólne warunki 
umowy § 1 ust. 5 w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP wykreśla się dotychczasową treść  
i zastępuje następującą: 
„Dostarczane asortymenty muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce zgodnie  
z ustawą o wyrobach medycznych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.) – nie dotyczy zadania 9 
poz. 3.” 

3) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III pkt 8 w zw. z art. 38 
ust. 4 i art. 12a PZP wykreśla się dotychczasową treść i zastępuje następującą: 
„Oferowany jałowy środek hemostatyczny z utlenionej celulozy musi posiadać badania in vitro 
potwierdzające bakteriobójczość wobec MRSA, MRSE, VRE i PRSP – dotyczy zadania 8. 
Oferowany jałowy środek hemostatyczny z utlenionej celulozy musi posiadać instrukcję 
użytkowania potwierdzającą bakteriobójczość wobec MRSA, MRSE, VRE i PRSP – dotyczy 
zadania 8.” 

4) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział VI. 4 w zw. z art. 38 ust. 
4 i art. 12a PZP wykreśla się dotychczasową treść i zastępuje następującą: 
„Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza 
przedłoży w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego 
wezwania od Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 Pzp): 
 badania in vitro wydane przez inną jednostkę (nie jest to producent wyrobu) potwierdzające 

bakteriobójczość wobec MRSA, MRSE, VRE i PRSP – dotyczy zadania 8, 
 instrukcja użytkowania wydana przez producenta zaoferowanego jałowego środka 

hemostatycznego potwierdzająca bakteriobójczość wobec MRSA, MRSE, VRE i PRSP – 
dotyczy zadania 8. 

Dokumenty winny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem. 

5) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - – Załącznik nr 4 Ogólne warunki 
umowy § 1 ust. 6 w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP wykreśla się dotychczasową treść  
i zastępuje następującą: 
„Oferowany jałowy środek hemostatyczny z utlenionej celulozy musi posiadać badania in vitro 
potwierdzające bakteriobójczość wobec MRSA, MRSE, VRE i PRSP – dotyczy zadania 8. 
Oferowany jałowy środek hemostatyczny z utlenionej celulozy musi posiadać instrukcję 
użytkowania potwierdzającą bakteriobójczość wobec MRSA, MRSE, VRE i PRSP – dotyczy 
zadania 8.” 

6) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział X ust. 8 wykreśla się 
dotychczasową treść zastępując następującą: 



„Przetarg nieograniczony – dostawy wyrobów medycznych, w tym opatrunków 
specjalistycznych w trybie przetargu nieograniczonego” 

 
 

oraz 
Znak sprawy: Z/35/PN/20 

„Nie otwierać przed 02.07.2020 r. godz. 13.00”. 
7) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 1 MIEJSCE 

ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT wykreśla się dotychczasową 
treść zastępując następującą: 

„Ofertę należy złożyć 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 niż do 02.07.2020 r. do godz. 12.30.” 

8) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 3 MIEJSCE 
ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA wykreśla się dotychczasową treść 
zastępując następującą: 

,,Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter Dział Zamówień 
Publicznych w dniu 02.07.2020 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy 
otwieraniu ofert.” 

 
 

Powyższa modyfikacja SIWZ oraz udzielone odpowiedzi na zapytania stanowią integralną część 
SIWZ. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostaje 
bez zmian. 
 
Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację  poprzez: 

- złożenie wypełnionego dokumentu  po modyfikacji 
lub 

- naniesienie  poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez odręczne skreślenie 
 i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu. Dokonaną zmianę należy 
potwierdzić poprzez złożenie parafy osoby upoważnionej.  

 
 

Załącznik: 

1. Załącznik nr 2 do SIWZ tj. formularz cenowy zadania nr 14, 16 – po modyfikacji. 
 


