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ZP- 3164/18 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów dla apteki 
ogólnodostępnej (znak sprawy: AO/3/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/3/PN/18), wpłynęły zapytania do postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 
 

 

1. Zapytanie: 
,(…) zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiajacy zezwoli na wyłączenie wydzielenie z 
Zadania nr 2 pozycji: Lp. 135 Anoro inh. Lp. 3041 Varilrix szczep. p/ospie do osobnej 
Części np. nr 2A.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji  
w celu utworzenia odrębnego zadania.  
 

2. Zapytanie: 
,, Dotyczy: AO/3/PN/18, Zadanie 2  pozycje 2936, 3184  
1) Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek hemostatyczny WoundclotTM   
 O wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na 
 poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający 
 mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 25 % 
 jego własnej wagi? 
2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z 
 przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź ad. 1) i 2):  
 Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodzie z SIWZ  
 i nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie. 

 
 

 

3. 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?  

Do wszystkich Wykonawców 



 

 

Jako dostawca opatrunków Sorbact  brak wydzielenia spowoduje ograniczony dostęp dla 
tego produktu. Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu moŜliwości na  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. 
 

4. Zapytanie 
Czy zamawiający dopuści w pakiecie  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, 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. 

 
 
 
 

 

 
 
   

 
 

 

 
 
 
 

 


