
Grudziądz, dnia 23.12.2020 r.  

 

 

ZP-3170/20 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy wyrobów medycznych,  
w tym opatrunków specjalistycznych oraz preparatów kosmetycznych (znak sprawy: Z/75/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 oraz preparatów kosmetycznych (znak sprawy: Z/75/PN/20) 

wpłynęły zapytania, do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

o następującej treści: 
 

Zapytanie nr 1: 

Zadanie 5 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 5 pozycję nr 3 do osobnego zadania? 

Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala. 

 
Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie 

żadnych pozycji z zadań i utworzenie z nich osobnych pakietów. 

 

Zapytanie nr 2: 

Zadanie 5 poz. 3 

Z uwagi na to, iż niektóre parametry i właściwości wapna mogą szkodliwie wpływać na pacjenta 

poprzez ryzyko rozpadu anestetyków i pojawienia się tlenku węgla („czadu”), prosimy 

Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wapno sodowane ma być ze wskaźnikiem zużycia 

(zmieniające barwę z białej na fioletową), w postaci granulek, o parametrach: kruchość 95%, 

zawartość wilgoci wody 12-19% , absorpcja CO2 19%), współczynnik pochłaniania w przybliżeniu 

140l/kg, łączna zawartość metali alkaicznych do 4%, w opakowaniu 4,5 kg (5 litrów)? 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie postawił takiego wymogu  

w SIWZ, ale dopuszcza zaoferowanie produktu o powyższych właściwościach. 

 

Zapytanie nr 3: 

Zadanie 7 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści produkt cytrynian sodu  w stężeniu 46,7%  w postaci ampułko-strzykawki 

x 2,5ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i portu dożylnego  jako 

skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? 

Do wszystkich Wykonawców  



 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający w zadaniu 7 pozycja 1 dopuszcza 

produkt cytrynian sodu  w stężeniu 46,7%  w postaci ampułko-strzykawki x 2,5ml stosowany w celu 

utrzymania prawidłowej drożności cewnika i portu dożylnego  jako skuteczne i bezpieczne 

rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne. Zamawiający informuje, że w zakresie zadania 7 

poz. 1 wymaga zaoferowania 12000 ml asortymentu (opakowanie 2x3ml – wymagamy 2000 op.).  

W przypadku zaoferowania innej ilości w opakowaniu należy przeliczyć ilość opakowań w oparciu  

o ilość wymaganego asortymentu. W sytuacji, gdy w wyniku przeliczenia nie otrzymuje się pełnej 

ilości opakowań dla celów obliczeniowych należy podać ilość opakowań do 2 miejsc po przecinku. 

 

Zapytanie nr 4: 

Zadanie 7 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu Twin Pack, które zawiera dwie ampułko-strzykawki  x 

2,5ml zamknięte aseptycznie papier-folia?   

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający w zadaniu 7 pozycja 1 dopuszcza 

opakowanie typu Twin Pack, które zawiera dwie ampułko-strzykawki  x 2,5ml zamknięte aseptycznie 

papier-folia.  Zamawiający informuje, że w zakresie zadania 7 poz. 1 wymaga zaoferowania 12000 ml 

asortymentu (opakowanie 2x3ml – wymagamy 2000 op.). W przypadku zaoferowania innej ilości  

w opakowaniu należy przeliczyć ilość opakowań w oparciu o ilość wymaganego asortymentu.  

W sytuacji, gdy w wyniku przeliczenia nie otrzymuje się pełnej ilości opakowań dla celów 

obliczeniowych należy podać ilość opakowań do 2 miejsc po przecinku. 

 

Zapytanie nr 5: 

Zadanie 5 pozycja 3: 

Prosimy o wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji numer 3: „wapno sodowane” celem umożliwienia złożenia 

oferty na tę pozycje, tym samym zwiększenie konkurencyjności ofert. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie 

żadnych pozycji z zadań i utworzenie z nich osobnych pakietów. 

 

Zapytanie nr 6: 

Zadanie 5 pozycja 3: 

Prosimy o informację czy zamawiający wymaga w pozycji 3: Wapno sodowane w postaci białych 

granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów-w postaci półsfer o średnicy 4mm oraz wysokości 2mm, 

absorbujące minimum 178l  CO2/1l wapna. Jednoznaczne rozpoznanie zużycia wapna-wapno zużyte zabarwia się 

na kolor błękitno – fioletowy. Kanister 5l.  Skład: 78-84% Ca(OH)2   2-4% NaOH, 14-18% H20 + fiolet etylowy 

okres trwałości min 4 lata. 

 



 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie postawił takiego wymogu, ale 

dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 3 zadania 5 opisanego powyżej asortymentu. 

 
 

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający przesuwa termin składania ofert 

przetargowych do dnia 04.01.2021 r. do godziny 12:30. 

 Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na 

dzień 04.01.2021 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 oraz preparatów 

kosmetycznych (znak sprawy: Z/75/PN/20), w następującym zakresie: 

1) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział X ust. 8 wykreśla się 

dotychczasową treść zastępując następującą: 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób 

gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność 

do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: 
 

 „Przetarg nieograniczony – dostawy wyrobów medycznych, w tym opatrunków 

specjalistycznych oraz preparatów kosmetycznych 

                                                          oraz 

                                         Znak sprawy: Z/75/PN/20 

                           „Nie otwierać przed 04.01.2021 r. godz. 13.00”. 

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu  nazwę 

Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego 

otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu. 

2) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 1 MIEJSCE 

ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT wykreśla się dotychczasową 

treść zastępując następującą: 

„1. 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 119, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 

(oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 04.01.2021 r. do godz. 12.30.” 

 

 



 

3) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 3 MIEJSCE 

ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA wykreśla się dotychczasową treść 

zastępując następującą: 

„3. 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 04.01.2021 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy 

otwieraniu ofert.” 

 

 

 
 
 


