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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ  na  dostawę  produktów
leczniczych Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Zestaw 9 poz. 1
Czy Zamawiający  dopuści  preparatu  w  postaci  pianki,  w  skład  którego  wchodzi  min.  biała
parafina,  amid  kwasu  kokosowego-propylodimetylo-glicyna,  w  opakowaniach  500ml  z
odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie powyższego preparatu,  czy Zamawiający wyrazi zgodę na
wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez
bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający, dopuszcza preparatu w postaci pianki, w skład którego wchodzi min.
biała  parafina,  amid  kwasu  kokosowego-propylodimetylo-glicyna,  w  opakowaniach  500  ml
spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 2: Zestaw 9 poz. 1
Prosimy o potwierdzenie,  że Zamawiający wymaga preparatu o działaniu przeciwbakteryjnym
i przeciwgrzybicznym.
Odpowiedź: Tak,  Zamawiający  wymaga  preparatu  o  działaniu  przeciwbakteryjnym
i przeciwgrzybicznym.

Pytanie 3: Zestaw 12 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści  preparat konfekcjonowany w opakowaniach 20ml z odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 4: Zadanie 9, pozycja 2-3
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 2 i 3 do osobnego zadania? Państwa zgoda
znacznie  zwiększy konkurencyjność  postępowania  umożliwiając  złożenie  ofert  większej  liczbie
oferentów.
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wydziela  pozycje nr  2  i  3 do osobnego zadania.  W załączeniu
poprawiony załącznik nr 2 w zakresie zadania 9.

Pytanie 5: Zadanie 9, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści piankę oczyszczającą do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu
oraz  kału,  posiadającą  właściwości  antybakteryjne,  oczyszczające  oraz  ochronne  dla  skóry.
Pojemność 400ml z polem do opisu danych pacjenta. Posiadająca udowodnione i opublikowane
badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną.  Zawierająca w składzie m.in. triklosan oraz
dimetikon. Zarejestrowana jako wyrób medyczny.
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  piankę  zawierająca  w  składzie  m.in.  triklosan  oraz
dimetikon, spełniającą pozostałe wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia. 



Pytanie 6: Zadanie 13, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 5m z przeliczeniem podanych ilości na 1828 sztuk,
spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści przylepiec o długości 5m z przeliczeniem podanych ilości
na 1828 sztuk, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 7: Zadanie 14, pozycja 1
Czy Zamawiający  dopuści  jednorazowe  myjki  do  mycia  ciała  w  formie  rękawicy  zawierające
chlorek cetylpirydyny?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza jednorazowe myjki do mycia ciała w formie rękawicy
zawierające chlorek cetylpirydyny.

Pytanie 8: Zadanie 14, pozycja 1
Jaką ilość sztuk w opakowaniu ma na myśli Zamawiający?
Odpowiedź: 10 szt. w opakowaniu.

Pytanie 9: Zadanie 14, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała w formie rękawicy pakowane a'8 szt
z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź:   Zamawiający  dopuszcza  jednorazowe  myjki  do  mycia  ciała  w  formie  rękawicy
pakowane a'8 szt z przeliczeniem podanych ilości.
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