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Kraków, dn.17.08.2020 r. 

 
Dotyczy:  Dostawa na potrzeby apteki produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, 

kosmetyków, surowców do receptury, drobnocząsteczkowych pochodnych heparyny, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia. 
Znak postępowania A.I.271-16/20. 
 
 

 
I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuję, że 
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz 
odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
ZESTAW 1 
Pytanie 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 23  wyrobu medycznego  o nazwie handlowej 
HEMOPATCH, który jest  hemostatykiem uszczelniającym wskazanym do stosowania jako środek hemostatyczny oraz 
jako uszczelniacz podczas zabiegów chirurgicznych, w których kontrola krwawienia lub przecieku innych płynów 
ustrojowych lub przecieku powietrza za pomocą konwencjonalnych technik chirurgicznych jest nieskuteczna bądź 
niepraktyczna. Produkt ten może być również używany do zamknięcia uszkodzeń opony twardej powstałych w wyniku 
jej urazu, resekcji, retrakcji lub skurczenia się. Właściwości hemostatyczne i uszczelniające zostały potwierdzone przez 
badania kliniczne. Hemopatch to miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej 
skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetraskcynoimidylu eteru pentaerytrolowego glikolu polietylenowego, 
strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantowego. Produkt w 
kontakcie z krwią lub innymi płynami ustrojowymi tworzy hydrożel, który ułatwia przyleganie i uszczelnia powierzchnię 
tkanki. Rozmiar: 4,5 cm /9,0 cm pakowany po 3szt. w opakowaniu.  
Uzasadnienie:  
Opis przedmiotu zamówienia zaprezentowany przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza 
możliwość złożenia oferty tylko przez jednego producenta. Zamawiający wykluczył w sposób nieuzasadniony produkty 
innych producentów, dopuszczając jedynie jednego wykonawcę do realizacji zamówienia, co w efekcie stanowi 
naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 i 3 ustawy PZP, art. 29 ust. 2 i 3 ustawy PZP. Zasada zachowania uczciwej konkurencji i 
równego traktowania wszystkich wykonawców (art.7 PZP.) łączy się w sposób integralny z innymi zasadami i 
przepisami prawa zamówień publicznych, w tym z art.29 ust.3. A przepis ten jednoznacznie wskazuje, iż „opisu 
przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów […]”. 
Warto wskazać, iż przepis ten należy rozumieć szerzej, nie wyłącznie, czy ściśle w odniesieniu do opisu przedmiotu 
zamówienia. Całość treści SIWZ winna być zgodna z przywołanymi powyżej zasadami gwarantującymi zachowanie 
równej konkurencji i jednakowego traktowania wszystkich potencjalnych wykonawców. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia w SIWZ powoduje, że zapisem tym Zamawiający dyskryminuje inne produkty dopuszczone do 
obrotu, posiadające porównywalne wskazania do stosowania. 
Warto podkreślić, iż modyfikacja treści SIWZ w postulowanym powyżej brzmieniu pozwoli  Zamawiającemu  spełnić 
wymogi poszanowania w ramach  niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zasad wskazanych w 
ustawie PZP ( w tym w szczególności art.7 i art.29), ale także przepisów ustaw o finansach publicznych (w zakresie 
racjonalnego wydatkowania środków publicznych). 
Pragniemy zwrócic uwagę na wyrok KIO z 17 lipca 2013 r.; sygn. KIO 1606/13, który wkazuje, iż „Samo podjęcie próby 
udzielenia wyjaśnień czy też udzielenie takich, które w istocie nie stanowią pełnej odpowiedzi na wniosek wykonawcy, 
nie może być traktowane jako wykonanie dyspozycji normy, wyrażonej w przepisie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Zdaniem 
KIO instytucja wyjaśnień nie służy bowiem formalnemu wykonaniu obowiązku wyartykułowanego we wskazanym 
przepisie. Ma ona umożliwić wykonawcom powzięcie wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji co do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”. Dlatego uprzejmie prosimy o merytoryczne ustosunkowanie się do 
zadanego przez oferenta pytania, odpowiedź o treści „zgodnie z SIWZ” nie będzie w tym wypadku wystarczająca, o 
czym stanowi przytoczony fragment wyroku KIO. 
Odpowiedź:  
Zamawiajacy nie dopuszcza. 
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ZESTAW 2 
Pytanie 
Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 12 poz. 122 w przedmiotowym postępowaniu: 
1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego w swoim składzie 250 mg 
żywych kultur probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce? Produkt konfekcjonowany w 
opakowaniach x 20 kapsułek. Uprzejmie prosimy o możliwość przeliczenia liczby opakowań i zaokrąglenia uzyskanego 
wyniku w górę. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 12 poz. 137 w przedmiotowym postępowaniu: 
2. Czy z uwagi na umieszczenie w SIWZ nazwy własnej środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
medycznego będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści produkt 
równoważny LactoDr, o identycznym składzie, posiadający taki sam status rejestracyjny 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 12 pozycja 159 w przedmiotowym postępowaniu: 
3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. - będącej dietetycznym środkiem spożywczym 
specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec 
stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które 
wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem 
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej 
cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani 
innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory 
smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 12 pozycja 349 oraz 350 w przedmiotowym 
postępowaniu: 
5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ZinoDr.A ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
ZESTAW 3 
Pytanie 
Pyt. 1. Dotyczy części nr 12, poz. 189 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg 
jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek? 
Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.  
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Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone 
uwalnianie chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo 
uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. Chroni to przed osiąganiem 
nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód 
pokarmowy. 
Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można 
otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem […]. 
Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych 
u pacjentów z nietolerancją laktozy.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
ZESTAW 4 
Pytanie 
Pakiet nr 5 
1. Poz. nr 14-15 – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 
wyspecyfikowanych kompresów włókninowych pakowanych w opakowanie 25 x 2 szt. = 50 szt.? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
2. Poz. nr 17-18, 24-28 – Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane przylepce nawinięte były na szpulę 
z ogranicznikami chroniącymi je przed zabrudzeniami? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
3. Poz. nr 17-18, 24-28 – Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane przylepce pakowane były indywidualnie a’ 
1 szt. w kartonik chroniący przed zabrudzeniem i zawierający pełną identyfikację produktu?  
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
Pakiet nr 6 
4. Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z nitką RTG sterylizowanych 
równoważną metodą sterylizacji (w zwalidowanym procesie) tj. tlenkiem etylenu? Prośba nasza umożliwi nam złożenie 
konkurencyjnej cenowo oferty, a tym samym umożliwi Państwu wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie 
dostaw kompresów gazowych. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 
WZÓR UMOWY 
§ 12 – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 
Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), 
nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie 
odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde 
opóźnienie w wykonaniu umowy.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy w § 12 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 
„z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 1% niezrealizowanej części partii towaru, za każdy dzień 
zwłoki,” 
 
ZESTAW 5 
Pytanie 
Część nr 24 Pakiet B poz. 1-15 
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Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, plecione,  
wytwarzane z poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli( glikolidu-co-L-
Laktydu ( 30/70) oraz stearynianem wapnia,  wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 
dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
Część nr 24 Pakiet B poz. 1-3 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry 
bez zmian? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
Część nr 24 Pakiet C 
Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe, z polidioksanonu, o zdolności 
podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok.75%, po 28 dniach ok.65-70%, po 43 dniach ok.55-60%, po 57 dniach 
ok.40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?   
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
Część nr 17 Pakiet C poz. 2 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 45 mm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
Część nr 24 Pakiet C poz. 2, 3, 5 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
Część nr 24 Pakiet D 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szwów poliestrowych powlekanych 
silikonem. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
Część nr 24 Pakiet E 
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pakietu do osobnego zadania.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 
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Część nr 24 Pakiet F 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szwów poliestrowych powlekanych 
silikonem. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
Część nr 24 Pakiet G poz. 1-4 
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, plecione,  
wytwarzane z poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli( glikolidu-co-L-
Laktydu ( 30/70) oraz stearynianem wapnia,  wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 
dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 
Część nr 24 Pakiet G poz. 1-2 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę o długości 45 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
Część nr 24 Pakiet H poz. 1-3 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szew polipropylenowy, niewchłanialny, 
monofilamentowy, barwiony, bez dodatku glikolu polietylenowego, pakowany na prosto.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 
Część nr 24 Pakiet A-H 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w części do zaoferowania nici chirurgicznych                       
w opakowaniach po 12 saszetek, zamiast pakowanych po 24 czy 36 z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości 
opakowań. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 

 
Pytanie 
Część nr 24 Pakiet A-H 
Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga długości 70 cm, również długość 75 cm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
ZESTAW 6 
Pytanie 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 9 poz. 1? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
ZESTAW 7 
Pytanie 
 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 7-KONIEC PRODUKCJI- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 
z pakietu. 
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Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 7 - Zamawiający wykreśla pozycję z pakietu. 
Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 
 
Pytanie 
 Dotyczy pakietu nr 2 poz.7- Czy Zamawiający dopuści wycenę leku typu Polprazol,  40 mg, prosz.d/sp.roztw.do 
inf.,1 fiol w ilości 75 op ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
 Dotyczy pakietu nr 12 poz. 25-brak na rynku aqua purificata 1000 g- Czy Zamawiający dopuści wycenę 2 op. 
500 g.? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
 Dotyczy pakietu nr 12 poz.35 -brak na rynku-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji z 
pakietu.\ 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
Dotyczy pakietu nr 12 poz. 35 - Zamawiający wykreśla pozycję z pakietu. 
Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 
 
Pytanie 
 Dotyczy pakietu nr 12 poz.36 -brak na rynku-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę: Avilin Dermo 
Balsam, spray, 75 ml 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
 Dotyczy pakietu nr 12 poz.44 -brak na rynku-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę : Benzyna apteczna, 
płyn, (Maga-Herba), 100 ml 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
 Dotyczy pakietu nr 12 poz.62 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę  produktu typu Laboratoria 
PolfaŁódź Calcium w folii,tabl.musuj.,12szt  w ilości 180 op? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
 Dotyczy pakietu nr 12 poz. 104- brak - Czy Zamawiający dopuści wycenę dostępnego leku typu Dobutamine 
TZF, 250 mg, liof.d/sp.roztw.d/inf., 1 fiol w ilości 10 op? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
 Dotyczy pakietu nr 12 poz. 155,156 - Czy Zamawiający dopuści wycenę opakowań konfekcjonowanych * 30 
tabl ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
 Dotyczy pakietu nr 12 poz.179 -Igantet brak-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę  produktu typu 
Tetanus Gamma, 250 IU/1ml, roztw.d/wstrz.dom,1a-strzyk(Zg.MZ)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
 Dotyczy pakietu nr 12 poz.211-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę  produktu typu Linezolid 
Polpharma, 2 mg/ml; 300 ml, roztw.d/infuz.,1 worek w ilości 300 op.? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
 Dotyczy pakietu nr 12 poz.282-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę dostępnego  produktu typu 
Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
 Dotyczy pakietu nr 12 poz. 292-KONIEC PRODUKCJI -Panthenol Spray, 46,3 mg/g, aer.do stos.zewn., 130 
g Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji z pakietu.? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
Dotyczy pakietu nr 12 poz. 292 - Zamawiający wykreśla pozycję z pakietu. 
Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 
 
Pytanie 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to 
prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone 
w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku) 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza, podać zaokrąglone w górę. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i 
odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast 
drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ?  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
ZESTAW 8 
Pytanie 
1. Czy Zamawiający zamieści lub prześle załączniki do SIWZ, tj. formularz oferty, zał. 2A, zał. 2B w wersji 
edytowalnej, co ułatwi przygotowanie oraz złożenie oferty przetargowej?  
Odpowiedź:  
Zamawiający prześle Wykonawcy wrsję edytowalną. 
 
Pytanie 
2. Czy Zamawiający w Części nr 4 poz. 1 wymaga wyceny 1 op. produktu leczniczego Adenocor w opakowaniu x 6 
fiol., czy 1 sztuki Fiolki? Wykonawca informuje, iż najmniejsze dostępne opakowanie produktu leczniczego Adenocor 
wynosi 6 fiolek.  
Odpowiedź:  
Zamawiający prosi o cenę opakowania fiolek. 
 
Pytanie 
3. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany lek w Części nr 13 poz. 1-2 posiadał własne, udokumentowane  
badania kliniczne  potwierdzające skuteczność i  bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące 
stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna , kardiologia )  oraz zabiegowych ( chirurgia )? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 
4. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w Części nr 13 poz. 1-2 był objęty obowiązkiem 
dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga,  ale dopuszcza  
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
ZESTAW 9 
Pytanie 
Część 5, pozycja 1 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 
Część 5,  poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastra  w opakowaniu a’100szt z przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
Część 5,  poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku  w opakowaniu a’100szt z przeliczeniem ilości 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
Część 5, poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku o wym. 6cm x 8cm ? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 
Część 5,  poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku o wym. 6cm x 7cm w opakowaniu a’100szt  z 
przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
Część 5,  poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku bez wzmocnienia  w opakowaniu a’100szt  z 
przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
Część 5, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 5,8cm x 8cm? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
Część 5,  poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku o wym. 10cm x 12cm? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
Część 5 poz. 14 , 15 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu  pakowane a’10szt z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
Część 5, pozycja 16, 24, 26, 28  -  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych a’6szt z 
przeliczeniem ilości zaokrąglając do pełnych ilości? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
Część 5, pozycja 17, 25, 27  - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych a’12szt z przeliczeniem 
ilości zaokrąglając do pełnych ilości? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
Część 5, pozycja 24 – 25 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca wykonanego z tkaniny bawełnianej? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
Część 5, pozycja 29 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastra do zamykania ran o wym. 7,5cm x 0,6 cm x 3szt x 
50szt? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
Część 5, pozycja 46-49 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych a’1szt z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
Część 5, pozycja 50-51 -  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów a’20 sztuk, opakowanie zbiorcze 20 x 20 
sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
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Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
Część 6, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 10 cm x 10cm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 
Część 24, pakiet A, pozycja 1 – 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’10 saszetek w 
opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego 
opakowania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga,  ale dopuszcza  
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
Część 24, pakiet A, pozycja 1 - 4 -  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’12 saszetek w 
opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego 
opakowania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga,  ale dopuszcza  
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
Część 24, pakiet A, pozycja 1 – 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga,  ale dopuszcza  
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
Część 24, pakiet A, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga,  ale dopuszcza  
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
Część 24, pakiet A, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga,  ale dopuszcza  
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
ZESTAW 10 
Pytanie 
1. Czy Zamawiający w par. 6.5 usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z 
ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być 
składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji 
elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Zamówienia telefoniczne będą realizowane wyłącznie w 
pilnych przypadkach i będą niezwłocznie potwierdzane pisemnie. 
 
Pytanie 
2. Czy Zamawiający w par. 6.9 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja 
wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania wadliwego 



 
________________________________________________________________ 

11 
 __________________________________________________________________________________ 

Dawniej: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 
NIP: 677-17-03-375, REGON: 351194736, KRS: 0000038598 
Tel.: 12-428-73-04, fax.: 12-425-12-28, e-mail: office@kcr.pl 

 
 

towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym terminie jest 
niemożliwe.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w § 6 ust. 9 na następujący: 
„Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków w terminie 3 dni roboczych od zawiadomienia 
.Zamawiający może zgłaszać Wykonawcy braki do 7 dni roboczych od stwierdzenia braku.”  
 
Pytanie 
3. Czy Zamawiający w par. 6.10 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja 
wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo 
wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym 
terminie jest niemożliwe.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w § 6 ust. 10 na następujący: 
„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany złego jakościowo towaru w terminie 3 dni roboczych od 
zawiadomienia. Zamawiający może zgłaszać Wykonawcy wady w terminie 7 dni roboczych od stwierdzenia 
wady.” 
 
Pytanie 
4. Czy w świetle treści par. 7.1 Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktury wraz z dostawą? Jest to u Wykonawcy 
jedyny dokument towarzyszący dostawie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury wraz z dostawą. 
 
Pytanie 
4. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 12.1.b  z 15% do wartości max. 5%? Obecna 
kara jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 
6. Czy Zamawiający w par. 13.1 wpisze, że zmiana stawki VAT nie wymaga sporządzenia aneksu? Zmiana ta winna 
wchodzić w życie automatycznie, wraz ze zmianą odnośnych przepisów podatkowych. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w § 13 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „zmiany spowodowanej zmianą 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności zmiany stawki podatku VAT, zmiana 
w tym zakresie nie wymaga sporządzania aneksu do umowy,” 
 
ZESTAW 11 
Pytanie 
1.  Dotyczy Pakietu 19, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wyrób medyczny „Wodny roztwór aktywnych oksydantów zawierających podchloryn sodu i 
kwas podchlorawy o równych stężeniach po 40 ppm (0,004%) o pH 6,0-7,5 o działaniu antybakteryjnym, 
grzybobójczym, wirusobójczym, do płukania jam ciała”?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga,  ale dopuszcza  
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
2. Dotyczy Pakietu 19, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści wyrób medyczny „Wodny roztwór aktywnych oksydantów zawierających podchloryn sodu i 
kwas podchlorawy o równych stężeniach po 60 ppm (0,006%) o pH 6,0-7,5 o działaniu antybakteryjnym, 
grzybobójczym, wirusobójczym, do płukania jam ciała”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga,  ale dopuszcza  
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
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II. 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający – Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka – wzwiązku z 
udzielonymi odpowiedziami, na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.  

 
Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie: 
 
„Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty należy składać nie później niż do dnia 21 sierpnia 2020 r. godz. 10:00 na adres: Małopolski Szpital 
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 
Administracja, w Sekretariacie. 
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Zamawiający zwróci ofertę, która została złożona po 
terminie. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2020 r. godz. 11:00 w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-
Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - 
pokój nr 12. 
(…)” 
 
Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do BZP - 17/08/2020 r. 
 
 
 
 
        dr n. med. Krzysztof Czernicki  

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rechabilitacyjny  
Im. Prof. Bogusława Frańczuka 

 
  




