
 

 

 

 

 

 

105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY 

Z PRZYCHODNIĄ 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  

OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŻARACH 

Żary, 31 sierpnia 2021 r. 

egzemplarz pojedynczy 

Nr postępowania: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-10/UE/2021  

 

INFORMACJA NR 1 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi pn.: „Sukcesywna dostawa 

materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku”  

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie art. 135 ust. 2 i 5 oraz w związku z art. 135 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz. 464 z późn.zm. – 

dalej: „ustawa Pzp”) udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: 

„SWZ”).  

 

Pakiet nr 1  

Pytanie – dotyczy zadanie 3 poz. 43 ,44:   

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu 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 zawierające 25 sztuk) z podziałką o pojemności 6ml (6g) oraz 11 ml 

(11g)?. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę ale nie wymaga. Fakt zaoferowania produktu z 

dopuszczenia należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowy.  

Pakiet nr 2  

Dotyczy zadania nr 6 – Narzędzia do laparoskopii: 

Pytanie nr 1. Poz.1 – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie trokaru laparoskopowego 

rozmiar 5,5mm dł. robocza 95mm, pozostałe parametry techniczne bez zmian.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 2. Poz. 2 i 3 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie trokaru 

laparoskopowego dł. robocza 97mm, pozostałe parametry techniczne bez zmian.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 3. Poz. 5 do 7 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie takiej samej igły 

Veress’a tylko śr.2mm, pozostałe parametry techniczne bez zmian.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 4. Poz.11 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie uszczelek do trokarów o 

rozmiarze 5,5mm. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pakiet nr 3  

Zapytania do zad. 3 poz. 11: 

Pytanie nr 1. „Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby 

oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt 

leczniczy (lek)?” 

„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane 

wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?” 

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z 

gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach. 

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we 

wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne 

produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym 

wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem 

leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 

roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Tak, Zamawiający wymaga. Dokumenty potwierdzające powyższe Zamawiający 

może zażądać w toku wykonania umowy.  

Pakiet nr 3  

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 2;poz 15 preparatu zarejestrowanego i 

dopuszczonego do obrotu na rynku polskim?  

Dobutaminum 0,25g x 1 fiol. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Tak, Zamawiający wymaga. Z uwagi na powyższe, Zamawiajcy dokonał 

modyfikacji formularza asortymentowo cenowego dla zadania nr 2, pozycja nr 15, 

nadając mu brzmienie: 

Dobutaminum 0,25g x 1 fiol 

ZMIANA TREŚCI SWZ  

W konsekwencji udzielonych wyjaśnień treści SWZ Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 oraz 

ust. 2 ustawy PZP dokonał zmiany treści SWZ, tj. formularz asortymentowo cenowy dla zadania nr 

2.  

Uwaga! Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż wymaga od Wykonawców aby w treści formularza 

asortymentowo – cenowego w kolumnie uwagi zaznaczyli fakt zaoferowania produktu 
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z dopuszczenia, zamiennika, czy produktu równoważnego. Przy czym dla produktu równoważnego 

należy do oferty dołączyć przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające równoważność 

oferowanego produktu.  

Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

Zmiany treści SWZ nie są zmianami istotnymi dla sporządzenia oferty i nie prowadzą do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu.  

 

ZATWIERDZONO 
(zatwierdzenia dokonano na oryginale Zamawiającego w wersji 

papierowej)  

 

 

 

 

……………………………………………….……….. 

 

 

Wykonano w 1 egz. - ad acta  

 

Sporządziła: Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych  

Maria Patrzylas, tel. 68 470 78 74 

e-mail: m.patrzylas@105szpital.pl 

data wykonania 31 sierpnia 2021 r.  

T:2612  
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