
 

 

Grudziądz, dnia 05.09.2018 r.  

 

 

 

 

ZP- 2819/18 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów dla apteki 
ogólnodostępnej (znak sprawy: AO/2/PN/18). 

 

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 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Ŝe 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów dla apteki 

ogólnodostępnej (znak sprawy: AO/2/PN/18), wpłynęły zapytania (nr 1), do postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 
 

 

1. Zapytanie: 
,,(…) zwraca się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 2 pozycji: 135,3021,3041,3187. 
Wydzielenie tych pozycji umoŜliwi przystąpienie do postępowania producentowi leków”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji  
w celu utworzenia odrębnego zadania.  
 

2. Zapytanie: 
,,Czy w zadaniu Nr 2 poz. 282, 283 i 284 (BENODIL 0,125; 0,25 i 0,5 mg/ml 20 amp. 2ml) 
oraz w zadaniu Nr 2 poz. 1147, 1148 i 1149 (Nebbud 0,125; 0,25 i 0,5 mg/ml 20 amp.2ml) 
Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego 
moŜe nastąpić juŜ w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?”. 
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodzie z SIWZ i nie 
przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie. 
 

3. Zapytanie: 
,,Czy Zamawiający w zadaniu Nr 2 poz. 282, 283 i 284 (BENODIL 0,125; 0,25 i 0,5 mg/ml 
20 amp. 2ml) oraz w zadaniu Nr 2 poz. 1147, 1148 i 1149 (Nebbud 0,125; 0,25 i 0,5 mg/ml 
20 amp.2ml) wyraŜa zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika 
nie moŜna, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, 
przechowywać do 12 godzin?”. 
Odpowiedź:  
Tak. 

 
 

Do wszystkich Wykonawców 



 

 

 
4. Zapytanie: 

,,Czy Zamawiający w zadaniu Nr 2 poz. 282, 283 i 284 (BENODIL 0,125; 0,25 i 0,5 mg/ml 
20 amp. 2ml) oraz w zadaniu Nr 2 poz. 1147, 1148 i 1149 (Nebbud 0,125; 0,25 i 0,5 mg/ml 
20 amp.2ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie moŜna mieszać z Berodualem ani  
z acetylocysteiną?” 
Odpowiedź:  
Tak. 

 
5. Zapytanie: 

,,Czy w zadaniu Nr 2 poz. 282, 283 i 284 (BENODIL 0,125; 0,25 i 0,5 mg/ml 20 amp. 2ml) 
oraz w zadaniu Nr 2 poz. 1147, 1148 i 1149 (Nebbud 0,125; 0,25 i 0,5 mg/ml 20 amp.2ml) 
Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, 
leku w postaci budezonidu zmikronizowanego?”.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodzie z SIWZ i nie 
przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie. 
 

6. Zapytanie: 
,,Czy Zamawiający w zadaniu Nr 2 poz. 282, 283 i 284 (BENODIL 0,125; 0,25 i 0,5 mg/ml 
20 amp. 2ml) oraz w zadaniu Nr 2 poz. 1147, 1148 i 1149 (Nebbud 0,125; 0,25 i 0,5 mg/ml 
20 amp.2ml) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum)  
i drodze podania, lecz w róŜnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze 
względu na moŜliwość łączenia dawek?”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodzie z SIWZ i nie 
przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie. 

 
7. Zapytanie: 

,, Dotyczy: AO/2/PN/18, Zadanie 2 Leki róŜne, pozycja 1246  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek superasorbent  (rozmiar 10cm x 
10cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla róŜnych 
rodzajów ran, poniewaŜ nie uwalniają Ŝadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują 
naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz 
z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często 
występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa równieŜ 
wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki 
dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona 
przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety cięŜarne. Mogą być 
równieŜ stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciąŜenie biologiczne w krótko-  
i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran”. 
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodzie z SIWZ  
i nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  
 

8. Zapytanie: 
,, Dotyczy: AO/2/PN/18, Zadanie 2 Leki róŜne, pozycja 1247 



 

 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek superasorbent  (rozmiar 10cm x 
10cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla róŜnych 
rodzajów ran, poniewaŜ nie uwalniają Ŝadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują 
naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz 
z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często 
występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa równieŜ 
wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki 
dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona 
przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety cięŜarne. Mogą być 
równieŜ stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciąŜenie biologiczne w krótko-  
i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.”. 
 

Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodzie z SIWZ  
i nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  

 
9. Zapytanie: 

,, Dotyczy: AO/2/PN/18, Zadanie 2 Leki róŜne, pozycja 1248 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek superasorbent  (rozmiar 10cm x 
10cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla róŜnych 
rodzajów ran, poniewaŜ nie uwalniają Ŝadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują 
naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz 
z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często 
występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa równieŜ 
wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki 
dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona 
przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety cięŜarne. Mogą być 
równieŜ stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciąŜenie biologiczne w krótko- i 
długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.”. 
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodzie z SIWZ  
i nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  

 
 

10. Zapytanie: 
,,Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1246, 1247 i pozycji 1248   
z Zadania nr 2  i stworzy osobny pakiet?”.  

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji w celu 
utworzenia odrębnego zadania. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia  
i według opinii Zamawiającego jest to podział optymalny. 

 

11. Zapytanie: 
,,Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1244, 1245, 1574, 1575, 2037, 
5517 i pozycji 5518 z Zadania nr 2  i stworzy osobny pakiet?  
Jako dostawca opatrunków Sorbact  brak wydzielenia pozycji z pakietu spowoduje 
ograniczony dostęp dla tego produktu. Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu 



 

 

moŜliwość składania ofert konkurencyjnych co przełoŜy się na efektywne zarządzanie 
środkami publicznymi”. 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji w celu 
utworzenia odrębnego zadania. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia  
i według opinii Zamawiającego jest to podział optymalny. 
 

12. Zapytanie 
 

,,Zadanie 2 Leki róŜne w skali 12 miesięcy Pozycja 4464, 4465, 4466, 4467, 4468 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4464,4465,4466,4467,4468 zadania 
2 i stworzy osobny pakiet. 
Pozwoli to zamawiającemu na składanie ofert konkurencyjnych jak równieŜ przełoŜy się na 
efektywne zarządzanie środkami publicznymi.”. 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji w celu 
utworzenia odrębnego zadania. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia  
i według opinii Zamawiającego jest to podział optymalny. 

13. Zapytanie 
,,Czy zamawiający dopuści w pakiecie Zadanie 2 Leki róŜne w skali 12 miesięcy 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, po przeliczeniu kapsułek na 
odpowiednią liczbę opakowań?” 
Odpowiedź:  
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. 

14. Zapytanie 
,,Zadanie 4: Prosimy o dopuszczenie moŜliwości wyceny produktów równowaŜnych 
(spełniających wymagane parametry) innych producentów o innych nazwach handlowych 
w przypadku produktów do których Zamawiający podał w opisie przedmiotu zamówienia 
nazwę handlową produktu”. 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody i jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, Ŝe 
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. Zapytanie 
,,Zadanie 4 , pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy jałowy 5x5 cm 3 szt. 

8w?” 



 

 

Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodzie z SIWZ  
i nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  
 

16. Zapytanie 
,,Zadanie 4, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy jałowy w rozmiarze 
7,5x7,5 cm?”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści zaproponowanego produktu. Wykonawca zobowiązany jest 
zaoferować produkt wskazany w formularzu cenowym zgodnie z podanym kodem 
EAN. Przedmiot zamówienia podyktowany jest potrzebami Zamawiającego 
wynikaj ącymi z charakteru działalności, jaką jest prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej, podlegającej prawom wolnego rynku, dla którego realizowane 
będzie zamówienie. 
 

17. Zapytanie 
,,Zadanie 4, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy jałowy 8-warstwowy?”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści zaproponowanego produktu. Wykonawca zobowiązany jest 
zaoferować produkt wskazany w formularzu cenowym zgodnie z podanym kodem 
EAN. Przedmiot zamówienia podyktowany jest potrzebami Zamawiającego 
wynikaj ącymi z charakteru działalności, jaką jest prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej, podlegającej prawom wolnego rynku, dla którego realizowane 
będzie zamówienie. 
 

18. Zapytanie 
,,Zadanie 4, pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy jałowy w rozmiarze 
10x10 cm x 3 szt.?”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści zaproponowanego produktu. Wykonawca zobowiązany jest 
zaoferować produkt wskazany w formularzu cenowym zgodnie z podanym kodem 
EAN. Przedmiot zamówienia podyktowany jest potrzebami Zamawiającego 
wynikaj ącymi z charakteru działalności, jaką jest prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej, podlegającej prawom wolnego rynku, dla którego realizowane 
będzie zamówienie. 
 

19. Zapytanie 
,,Zadanie 4, pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy jałowy 8-
warstwowy?”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści zaproponowanego produktu. Wykonawca zobowiązany jest 
zaoferować produkt wskazany w formularzu cenowym zgodnie z podanym kodem 
EAN. Przedmiot zamówienia podyktowany jest potrzebami Zamawiającego 
wynikaj ącymi z charakteru działalności, jaką jest prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej, podlegającej prawom wolnego rynku, dla którego realizowane 
będzie zamówienie. 
 



 

 

 

20. Zapytanie 
,,Zadanie 4 ,pozycja 21: Czy Zamawiający dopuści plaster o wymiarach 9x10 cm?”. 
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodzie z SIWZ  
i nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  
 

21. Zapytanie 
,,Zadanie 4, pozycja 43: Czy Zamawiający dopuści zestaw plastrów wodoodpornych 
pakowanych po 20 sztuk?”. 
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodzie z SIWZ  
i nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  
 

22. Zapytanie 
,,Zadanie 4, pozycja 47: Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 
6x38 mm pakowane po 6 sztuk, z przeliczeniem ilości?”. 
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodzie z SIWZ  
i nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  
   

23. Zapytanie 
,,Zadanie 4, pozycja 58: Czy Zamawiający dopuści zestaw plastrów dla dzieci pakowane 
po 12 sztuk?”. 
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodzie z SIWZ  
i nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  
 

24. Zapytanie 
,,Zadanie 4, pozycja 62: Czy Zamawiający dopuści opatrunek z chlorheksydyną w 
rozmiarze 10x10 cm?” 
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodzie z SIWZ  
i nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  
 

25. Zapytanie 
,,Zadanie 4, pozycja 93: Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny z plastrem  
w rozmiarze 6,5x9 cm, pakowany po 50 sztuk z przeliczeniem ilości?”.  
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodzie z SIWZ  
i nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  
 

26. Zapytanie 
,,Zadanie 4, pozycja 102: Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy w rozmiarze 10x6 
pakowane po 50 sztuk z przeliczeniem ilości?”.  

  
 



 

 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie zaproponowanego . 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. 

 

27. Zapytanie 
,,Zadanie 4, pozycja 110: Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy w rozmiarze 10x8 
pakowane po 30 sztuk z przeliczeniem ilości?”. 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie zaproponowanego . 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. 

 
28. Zapytanie 

,,Zadanie 4, pozycja 114, 119: Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną typu 
CODOBAN na długość 4m lub 5m?”. 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie zaproponowanego . 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. 

 

29. Zapytanie 
,,Zadanie 4, pozycja 125: Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy w rozmiarze 15x6 

pakowane po 50 sztuk z przeliczeniem ilości?”. 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie zaproponowanego . 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. 

 

30. Zapytanie 
,,Zadanie 4, pozycja 128: Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy w rozmiarze 15x8 
pakowane po 30 sztuk z przeliczeniem ilości?”. 

 
 



 

 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie zaproponowanego . 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. 

 
31. Zapytanie 

,,Zadanie 4, pozycja 131: Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy w rozmiarze 20x8 
pakowane po 30 sztuk z przeliczeniem ilości?”. 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie zaproponowanego . 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. 

 

32. Zapytanie 
,,Zadanie 4, pozycja 140: Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 8-
warstwowe?” 
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodzie z SIWZ  
i nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  
 

33. Zapytanie 
,, Zadanie 4, pozycja 143: Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 

3x75 mm pakowane po 5 sztuk, z przeliczeniem ilości?” 

Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodzie z SIWZ  
i nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  
 

34. Zapytanie 
,,Zadanie 4, pozycja 144: Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 8-
warstwowe?”. 
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodzie z SIWZ  
i nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  
 

35. Zapytanie 
,,Zadanie 4, pozycja 148: Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny z plastrem  
w rozmiarze 5x7,5 cm, pakowany po 50 sztuk z przeliczeniem ilości?”. 
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodzie z SIWZ  
i nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  
 



 

 

36. Zapytanie 
,,Zadanie 4, pozycja 153, 154, 156: Czy Zamawiający oczekuje rękawic pudrowanych czy 

bezpudrowych?”. 

Odpowiedź:  
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. 
 

37. Zapytanie 
,,Zadanie 4, pozycja 159: Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy w rozmiarze 10x10 
pakowane po 30 sztuk z przeliczeniem ilości?”. 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody. 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. 
 

 
Zamawiający niniejszym zmienia w SIWZ : 

Zapis w pkt. X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

„Przetarg nieograniczony – dostawy artykułów do apteki ogólnodostępnej” 
oraz  
Znak sprawy: AO/2/PN/18  
Zadanie : ....................... 
„Nie otwierać przed 11.09.2018 r. godz. 12.30” 

 

powinno być: 

„Przetarg nieograniczony – dostawy artykułów do apteki ogólnodostępnej” 
oraz  
Znak sprawy: AO/2/PN/18  
Zadanie : ....................... 
„Nie otwierać przed 18.09.2018 r. godz. 12.30” 
 

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 11.09.2018 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 
11.09.2018 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 18.09.2018 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 
18.09.2018 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.” 

 

  

    Zamawiający informuje, Ŝe w dniu 05.09.2018 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w w/w zakresie. 

 

 


