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Puszczykowo, dnia 25 listopada 2016 r.  

 

 

Szp.12/26/1/16 

 

 

 

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

Dostawa obłożeń chirurgicznych, serwet operacyjnych, pieluchomajtek oraz podkładów jednorazowych 

 

 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej 

dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwanej dalej 

SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniach 22-24 listopada 2016 r. 

 

Dotyczy części 3  

Pytanie 1 

Czy Zamawiający w poz. 1-5 wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 gdzie: 

PE – 28g/m2, PP – 28g/m2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwet o parametrach określonych w powyższym pytaniu. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający w poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 7cm lub 6x8cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w poz. 3 nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 7cm lub 6x8cm. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający w poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarze 90 x 120 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w poz. 3 nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety o wymiarze 90 x 120 cm. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający w poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarze 100 x 150 cm, o chłonności 350%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w poz. 4 nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety o wymiarze 100 x 150 cm, o chłonności 350%? 

 
Dotyczy części 5 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 3 z jednoczesnym dopuszczeniem obłożenia o następujących parametrach: 
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serweta z przylepcem wykonana z laminatu o gramaturze 56g/m2 1 L2 240x150 

serweta z przylepcem 1 L2 180x170 

serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 2 L2 90x75 

taśma medyczna 1 Spunlace 50x9 

serweta na stół instrum. szerokość warstwy chłonnej 66 cm  1   190x150 

serweta na stolik Mayo: masa włókniny 24g/m2, grubość folii 50µm 1   145x80 

serwetki do rąk 2 włók. kom. 40x20 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu oraz nie dopuszcza serwet w poz. 3  

o parametrach określonych w powyższym pytaniu. 

 

Dotyczy części 7 

Pytanie 6 

Zwracamy się o wydzielenie pozycji 2, 3, 6 z pakietu oraz dopuszczenie rozwiązań równoważnych tj. 

- w poz. nr 2 – gładkiego 5-warstwowego wysokochłonnego podkładu higienicznego na stół operacyjny o chłonnym rdzeniu na 

całej długości prześcieradła, pozostałe parametry zgodnie z siwz; 

- w poz. nr 3 – gładkiego 5-warstwowego wysokochłonnego podkładu higienicznego na stół operacyjny o chłonnym rdzeniu na 

całej długości prześcieradła w zestawie z prześcieradłem do repozycjonowania pacjenta o udźwigu min. 250 kg zapakowane w 

foliowe opakowanie zbiorcze, pozostałe parametry zgodne z siwz; 

- w poz. nr 6 – gładkiego 5-warstwowego wysokochłonnego podkładu higienicznego na stół operacyjny o chłonnym rdzeniu na 

całej długości prześcieradła o wymiarach 76 cm – 101 cm, pozostałe parametry zgodne z siwz. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 2, 3 i 6 do osobnego pakietu. 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający w poz. 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do artroskopii w składzie: 

• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 

65x85cm) 

• 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza 

• 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm 

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie 

serwety 75x190cm) 

• 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm wykonana z kratonu 

• 1 serweta (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) do 

artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm (torba na płyny trójkątna o 

wymiarach 105x90cm) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i 

port do odsysania  

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie 

serwety 75x190cm) 

Materiał serwet głównych 3 warstwowy PE+PP+PP o gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej. Odporność na rozerwanie na 

mokro w obszarze krytycznym 185 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 188 kPa. Odporność na 

penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.  

Odpowiedź: 

Zamawiający w poz. 5 nie wyraża zgody na zaoferowanie obłożenia do artroskopii o składzie i parametrach określonych  

w powyższym pytaniu. 
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Pytanie 8 

Czy Zamawiający w poz. 5 wymaga, aby zestaw był zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe (dyspenser  

z perforowanym jednym brzegiem) oraz karton transportowy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu  

i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego, a każdy pojedynczy zestaw był w opakowaniu typu TYVEC/Folia z 4 

etykietami do wklejenia do dokumentacji? 

Odpowiedź: 

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w siwz. 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający w poz. 5 wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu celem złożenia konkurencyjnej cenowo 

oferty? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 5 do osobnego pakietu. 

 

Dotyczy część 9 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści zestaw o następującym składzie: 

serweta z laminatu FB 45x75cm 1 

serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu 45x75cm;Ø8cm 1 

kompresy z gazy 17N, 8W 7,5x7,5cm 10 

tupfer kula 17N 20x20cm 10 

pęseta plastikowa 13 cm 1 

strzykawka 10ml 10ml 1 

strzykawka 20ml 20ml 1 

igła 1,2x40mm 1,2x40mm 1 

igła 0,8x40mm 0,8x40mm 1 

ostrze nr 11 Nr 11 1 

imadło metalowe 13 cm 1 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu w poz. 1 o parametrach określonych w powyższym pytaniu. 

 

Dotyczy części 10 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający w poz. 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 10 poz. 6 serwety operacyjnej bez łaty chłonnej, 

spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w poz. 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 10 poz. 6 serwety operacyjnej bez łaty chłonnej. 

 

Dotyczy części 11 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający wymaga pielucho majtek pokrytych na całej powierzchni laminatem oddychającym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 
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Pytanie 13 

Czy Zamawiający w poz. 1-4 wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne ściągacze taliowe, które pozwalają na 

optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający w poz. 3-4 wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch 

różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące  

w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany 

wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze 

zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał 

dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia, 

zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego 

dopasowania i komfortu użytkującego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach 

obwodów. 

 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający w poz. 1-4 wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na 

zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, 

które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że 

falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji 

pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta  

w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Dotyczy części 12 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła o gramaturze: 

Bibułka – 23 g/m2 

Folia PE – 15 g/m2 

Chłonność – 110ml? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie prześcieradeł o gramaturze i chłonności określonej w powyższym 

pytaniu. 

 

Pytanie 17 

Czy Zamawiający w poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 80x210cm o gramaturze: 

Bibułka – 23 g/m2 

Folia PE – 15 g/m2 

Chłonność – 110ml? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w poz. 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie prześcieradeł o gramaturze i chłonności określonej w powyższym 

pytaniu. 
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Pytanie 18 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 i utworzy z niej osobny pakiet? Takie rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania 

i pozwoli na złożenie oferty większej ilości wykonawców. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 i utworzenie z niej osobnego pakietu. 

 

Dotyczy zapisów umowy: 

Pytanie 19 

Czy Zamawiający zgodzi się, aby w §4 słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do treści umowy. 

 

Pytanie 20 

Dot. §5 ust. 3: czy Zamawiający zgadza się aby prawo do rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej 

trzykrotnego uchybienia? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do treści umowy. 

 

Pytanie 21 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, 

przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do treści umowy. 

 

Pytanie 22 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu 

NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych 

wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy 

przekroczy 3%? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do treści umowy. 

 


