
 

  

Toruń, dn. 13 listopada 2019 r. 
 
L.dz. SSM.DZP.200.225.2019 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów 
medycznych.  
 
I. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 12 listopada 2019 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny 
Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi. 
 
Pytanie nr 1 
Zał. nr 1 poz. 3 
Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji nr 3 należy wycenić 15 opakowań tzn. Zamawiający wymaga 2250 sztuk 
żelu 5g, opakowanie zawiera 150 szt.=5g, co daje ilość opakowań (=150 szt.) – 15.  
Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 3 podano 20 op.  
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Patrz modyfikacja siwz. 
 
Pytanie nr 2 
Zał. nr 1 poz. 4 
Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji nr 4 należy wycenić 30 opakowań tzn. Zamawiający wymaga 600 sztuk 
żelu 20g, opakowanie zawiera 20 szt.=20g, co daje ilość opakowań (=20 szt.) – 30. 
Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 4 podano 50 op.  
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Patrz modyfikacja siwz. 
 
II. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, 
że w załączniku nr 1 do siwz wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści:  
„ 

Lp. nazwa  międzynarodowa dawka postać 
ilość 
szt. 

ilość  
opakowań 

Cena 
jedn. 
netto 
opak. 

Wartość 
netto 

V
a
t 
% 

Wartość 
brutto 

Producent
/ nazwa 
handlowa 

1 

Chlorhexidinum + 
Lidocainum + Methyl 
Hydroxybenzoate + 
(HEC+Propylene 
Glycol+Aqua) 

(250mg+2,0g+60
mg 

+25mg)/100g 

10 sterylnych 
ampułkostrzykawek 

pojem.6ml 
pakowanych 

pojedynczo w blister 

1300 130      

2 

Chlorhexidinum + 
Lidocainum + Methyl 
Hydroxybenzoate + 
(HEC+Propylene 
Glycol+Aqua) 

(250mg+2,0g+60
mg 

+25mg)/100g 

10 sterylnych 
ampułkostrzykawek 

pojem.11ml 
pakowanych 

pojedynczo w blister 

1800 180      

3 
Sterylny żel nawilżający do 
1x zastosowania, 
odtłuszczony, 
bezzapachowy i 
bezbarwny, nie powoduje 
podrażnień; skład: 
(gliceryna 800mg, 
politlenek etylenu 15,4g, 
wodorotlenek sodu 
240mg, estry kwasu 4-
hydrosybenzoesowego 
30,8mg) /100g 

5g 
Jednorazowa sterylna 

saszetka 
2250 20      

4 20g 

Jednorazowa sterylna 
saszetka, pakowany 

podwójnie, końcówka 
saszetki z nacięciem 

600 50      

 Uwaga: Warunki dostawy zgodnie z wymogami producenta --- --- 
-
-
- 

--- --- 

 Ogółem:          



 

  

 
” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:  
„ 

Lp. nazwa  międzynarodowa dawka postać 
ilość 
szt. 

ilość  
opakowań 

Cena 
jedn. 
netto 
opak. 

Wartość 
netto 

V
a
t 
% 

Wartość 
brutto 

Producent
/ nazwa 
handlowa 

1 

Chlorhexidinum + 
Lidocainum + Methyl 
Hydroxybenzoate + 
(HEC+Propylene 
Glycol+Aqua) 

(250mg+2,0g+60
mg 

+25mg)/100g 

10 sterylnych 
ampułkostrzykawek 

pojem.6ml 
pakowanych 

pojedynczo w blister 

1300 130      

2 

Chlorhexidinum + 
Lidocainum + Methyl 
Hydroxybenzoate + 
(HEC+Propylene 
Glycol+Aqua) 

(250mg+2,0g+60
mg 

+25mg)/100g 

10 sterylnych 
ampułkostrzykawek 

pojem.11ml 
pakowanych 

pojedynczo w blister 

1800 180      

3 
Sterylny żel nawilżający do 
1x zastosowania, 
odtłuszczony, 
bezzapachowy i 
bezbarwny, nie powoduje 
podrażnień; skład: 
(gliceryna 800mg, 
politlenek etylenu 15,4g, 
wodorotlenek sodu 
240mg, estry kwasu 4-
hydrosybenzoesowego 
30,8mg) /100g 

5g 
Jednorazowa sterylna 

saszetka 
2250 15      

4 20g 

Jednorazowa sterylna 
saszetka, pakowany 

podwójnie, końcówka 
saszetki z nacięciem 

600 30      

 Uwaga: Warunki dostawy zgodnie z wymogami producenta --- --- 
-
-
- 

--- --- 

 Ogółem:          

 
”. 
 
Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 13.11.2019 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację siwz zamieszczono na stronie internetowej www.med.torun.pl 
 

http://www.med.torun.pl/

