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       Samodzielnego Publicznego  
       Zakładu  Opieki Zdrowotnej  
       w Nowym Mieście nad  Pilicą 
 
 
PISMO W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, 
OZNACZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO POD NUMEREM ZP 13/2013 

 
 
Zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą, 
z adresem dla doręczeniem: prodomuslex@gmail.com 
 
Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa produktów leczniczych, produktów 
farmaceutycznych i płynów infuzyjnych 
 
W odpowiedzi na poniższe zapytania: 
 
treść zapytania nr 1: 
„Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości 
produktów Zamawiający w pakiecie 8 w pozycjach 4, 6,13,14,27, 9, 8,20,18, 26,3 wyrazi 
zgodę na zaoferowanie produktów opakowanych w worki Viaflo, które w przeciwieństwie do 
butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki 
swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie 
zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w 
przypadku butelek. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie 
pozycji do osobnego pakietu.” 
 
treść zapytania nr 2: 
„Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości 
produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 w pozycji 23 preparatu 
PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, 
osmolarności 295 mOsm/1 oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/1, K+ 5 mmol/1, 
Mg+ 1,5 mmol/1, Chlorki 98 mmol/1, Octan 27 mmol/1, Glukonian 23 mmol/1. W przypadku 
udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.” 
 
treść zapytania nr 3: 
„Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości 
produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 w pozycji 24 preparatu 
PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, 
osmolarności 295 mOsm/1 oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/1, K+ 5 mmol/1, 
Mg+ 1,5 mmol/1, Chlorki 98 mmol/1, Octan 27 mmol/1, Glukonian 23 mmol/1. W przypadku 
udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.” 
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treść zapytania nr 4: 
„Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości 
produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 w pozycji 21 produktów 
w opakowaniu typu Pure Bottle? W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o 
wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.” 
 
treść zapytania nr 5: 
„Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości 
produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 w pozycji 16 preparatu 
Mannitol 15%, który ulega krystalizacji dopiero w temperaturze poniżej 16 stopni C. 
Przechowywany więc w temperaturze pokojowej nie wymaga podgrzania co zdecydowanie 
ułatwia i przyspiesza proces podania leku pacjentowi. Produkt pakowany jest w worek Viaflo 
co zapobiega przypadkowemu stłuczeniu i w konsekwencji jest wygodniejszy dla personelu 
pielęgniarskiego oraz bezpieczniejszy dla pacjentów. W przypadku udzielenia pozytywnej 
odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.” 
 
Zamawiający odpowiada: 
 
na zapytania od nr 1 do nr 5: przepis art. 38 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, wskazuje iż: Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, iż: W sytuacji 
kiedy wykonawca poweźmie wątpliwości co do treści specyfikacji, przysługuje mu 
uprawnienie do żądania od zamawiającego złożenia wyjaśnień, które pozwalają na ustalenie 
woli zamawiającego, zawartej w danym zapisie specyfikacji. Zapytania mogą dotyczyć 
każdego elementu specyfikacji, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opisu sposobu 
dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, projektu umowy itd. – patrz 
Małgorzata Stachowiak, Komentarz do art. 30 ustawy jw., System Informacji Prawniczej LEX 
OMEGA. Z uwagi na fakt, iż wystąpienie Wykonawcy nie wskazuje w swej treści na 
wątpliwości, które on powziął, ale w swej istocie jest wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ - 
Zamawiający pozostawia „zapytanie” Wykonawcy bez rozpoznania.  
 
Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 23 grudnia 2013r.------------------------------------------------------------ 
 
 
       za Zamawiającego: 
         Paweł Michalski 


