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Puszczykowo, dnia 26 lipca 2017 r.  

 

 

Szp.12/14/2/17 

 

 

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

Dostawa materiałów opatrunkowych oraz innego asortymentu 

 

 

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 20-24 lipca 2017 r. 

 

Dotyczy Części 1, poz. 1-3, Części 2, poz. 1-15, Części 6, poz. 1-7 

Pytanie 1 

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 5 listopada 2010 r. w sprawie klasyfikacji 

wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz.U. 2010 Nr 215 poz.1416), zwracamy się z pytaniem, czy 

kompresy będą stosowane na bloku operacyjnym w zabiegach chirurgicznych jako wyrób inwazyjny? Czy w związku 

z tym Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w tych pozycjach stanowiły wyroby medyczne klasy II  

a reguła 7, tj. chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Dotyczy Części 2, poz. 1-15, Części 6, poz. 1-7, Części 19, poz. 1-2 

Pytanie 2 

Czy produkty w wyżej wymienionych pozycjach muszą być wysterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu, jako 

najlepszej zalecanej metodzie sterylizacji? 

Wymóg taki powinien być wprowadzony ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu 

materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza) ponieważ istnieje ryzyko pozostania 

resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami 

tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega 

na alkilacji białek. Czy na potwierdzenie tego wymogu, Zamawiający będzie żądał załączenia do oferty raportu 

walidacji procesu sterylizacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 
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Dotyczy Części 2  

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 2 pozycji 1-10 co umożliwi udział w przetargu większej 

liczbie wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? 

Pytanie 4 

Prosimy o wyłączenie pozycji 11-15 z całości pakietu do oddzielnej części zamówienia. Podział pakietu umożliwi 

nam złożenie ważnej oferty co zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Zamawiającemu wybór 

faktycznie korzystnej oferty? 

Pytanie 5 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 11-15 z pakietu 2 co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej 

cenowo oferty.  

Odpowiedź na pytanie 3, 4 oraz 5: 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ poprzez wydzielenie pozycji 11-15 z części 2 i utworzenie dla nich 

części 31. Część 31 otrzymuje nazwę „Kompresy gazowe jałowe”. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 13-15 kompresu gazowego pakowanego a’10 szt. z 

przeliczeniem zamawianej ilości?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 13-15 kompresu gazowego pakowanego a’10 szt. 

 

Dotyczy Części 5 

Pytanie 7 

Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści kompresy oczne złożone z 4 warstw waty bawełnianej zawiniętej w gazę 17 –

nitkową o rozmiarze 5 x 6 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów ocznych o powyższych parametrach. 

 

Pytanie 8 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompresu ocznego w rozmiarze 65 mm x 95 mm. Pozostałe zgodnie  

z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza kompresów ocznych o powyższych parametrach. 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający dopuści kompres oczny przylepny 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza kompresów ocznych przylepnych. 

 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompres oczny w rozmiarze 5,5cm x 7,5cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ w poniższym zakresie: 

Zapis Załącznika nr 2 do SIWZ dotyczący Części 5 poz. 1 otrzymuje brzmienie: „Wielkość: 54-56mm x 70-75mm”. 
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Dotyczy Części 7 

Pytanie 11 

Czy w poz. 1-3 Zamawiający w celu potwierdzenia surowca użytego do produkcji opasek, będzie żądał załączenia do 

oferty Karty Danych Technicznych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1-3 opaski dziane z 100% przędzy poliestrowej spełniające pozostałe wymagania 

SIWZ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza w poz. 1-3 opasek dzianych z 100% przędzy poliestrowej. 

 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1-3 opaski elastyczne z zapinką spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Dotyczy Części 9 

Pytanie 14 

Czy poz. 4-5 Zamawiający dopuści podkłady podgipsowe w opakowaniu zawierającym 12 sztuk z jednoczesnym 

przeliczeniem zamawianych ilości?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładów podgipsowych w opakowaniu zawierającym 12 sztuk  

z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości. 

 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1-3 opaski na plastikowym trzpieniu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 1-3 opaski na plastikowym trzpieniu. 

 

Pytanie 16 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w poz. 1-3 opaski gipsowej pakowanej pojedynczo z 

jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w poz. 1-3 opaski gipsowej pakowanej pojedynczo. 

 

Dotyczy Części 10 

Pytanie 17 

Czy w poz. 1. Zamawiający dopuści opatrunek foliowy posiadający wzmocnione włókniną skrzydła? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza w poz. 1 opatrunku foliowego posiadającego wzmocnione włókniną skrzydła. 
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Pytanie 18 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 do zaoferowania opatrunku posiadającego włókninowe 

wzmocnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza w poz. 1 opatrunku posiadającego włókninowe wzmocnienie. 

 

Pytanie 19 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 do zaoferowania opatrunku o wymiarach 6x7cm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza w poz. 1 opatrunku o wymiarach 6x7cm. 

 

Pytanie 20 

Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5 x 7,2 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza opatrunku w rozmiarze 5 x 7,2 cm. 

 

Dotyczy Części 12  

Pytanie 21 

Czy Zamawiający dopuści następujące zestawy opatrunkowe i kanistry wraz z bezpłatnym użyczeniem urządzenia 

kompatybilnego z zaproponowanym zestawem opatrunków i kanistrów: 

Poz. 1 

Zestaw opatrunkowy mały: 

-Jałowy opatrunek koloru czarnego wykonany z poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania 

płynów, wymiary 10cmx8cmx3 cm; 

- Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 30x20 cm (1 szt.); 

- Podkładka z miękkim dwuświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do 

zbiornika; 

- całość pakowana jałowo 

Poz. 2 

Zestaw opatrunkowy średni: 

-Jałowy opatrunek koloru czarnego wykonany z poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania 

płynów, wymiary 20cmx12,5cmx3 cm; 

- Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 30x20 cm (2 szt.); 

- Podkładka z miękkim dwuświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do 

zbiornika; 

- całość pakowana jałowo 

Poz. 3 

Zestaw opatrunkowy duży: 

-Jałowy opatrunek koloru czarnego wykonany z poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania 

płynów, wymiary 25cmx15cmx3 cm; 

- Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 30x20 cm (3 szt.); 

- Podkładka z miękkim dwuświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do 

zbiornika; 

- całość pakowana jałowo 
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Poz. 4 

Jednorazowy zbiornik do urządzenia o pojemności 300 ml z substancją żelującą wydzielinę z filtrem, drenem  

i złączem do podłączania do drenu podkładki do odprowadzania wydzieliny 

Poz. 5 

Jednorazowy zbiornik do urządzenia o pojemności 750 ml z substancją żelującą wydzielinę z filtrem, drenem  

i złączem do podłączania do drenu podkładki do odprowadzania wydzieliny 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zestawów oraz kanistrów o wyżej określonych parametrach i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Dotyczy Części 13  

Pytanie 22 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 opatrunku w rozmiarze 10 x 30 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 1 opatrunku parafinowego w rozmiarze 10 x 30 cm. 

 

Pytanie 23 

Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 opatrunku parafinowego w rozmiarze 10x30cm lub 10x20cm, spełniającego 

pozostałe wymogi SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza w poz. 1 opatrunku parafinowego w rozmiarze 10x30cm i 10x20cm. 

 

Dotyczy Części 14 

Pytanie 24 

Czy w poz. 1-5 Zamawiający dopuści przylepiec nie posiadający podziałki metrycznej na papierze? 

Pytanie 25 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1-5 do zaoferowania przylepca chirurgicznego bez podziałki 

metrycznej na papierze wyściełającym.  

Odpowiedź na pytanie 24 i 25: 

Zamawiający nie dopuszcza przylepca nie posiadającego podziałki metrycznej. 

 

Pytanie 26 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w poz. 4 przylepca pakowanego po 2 szt., pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 4 przylepca pakowanego po 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianej ilości. 

 

Dotyczy Części 15 

Pytanie 27 

Czy w poz. 1-5 Zamawiający dopuści opatrunki z siateczką wykonaną z folii polietylenowej z klejem kauczukowym 

syntetycznym? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza opatrunku z siateczką wykonaną z folii polietylenowej z klejem kauczukowym 

syntetycznym. 
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Pytanie 28 

Prosimy o dopuszczenie w poz. 1-5 jałowych elastycznych opatrunków chirurgicznych naniesionych klejem z 

syntetycznego kauczuku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie plastrów jałowych o wyżej określonych parametrach. 

 

Pytanie 29 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku zabezpieczonego przed przywieraniem do rany dzięki 

wyposażeniu w siateczkę z polietylenu, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku zabezpieczonego przed przywieraniem do rany dzięki 

wyposażeniu warstwy kontaktowej w siateczkę z polietylenu. 

 

Pytanie 30 

Proszę o dopuszczenie w poz. 1 opatrunku bez zaokrąglonych brzegów, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza opatrunku bez zaokrąglonych brzegów. 

 

Dotyczy Części 16 

Pytanie 31 

Czy poz. 2-3 Zamawiający dopuści przylepiec pokryty klejem kauczukowym? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza w poz. 2-3 przylepca pokrytego klejem kauczukowym. 

 

Pytanie 32 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przez ilość zamawianych opakowań należy rozumieć ilość sztuk? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ w poniższym zakresie: 

Zapis w Załączniku 2 do SIWZ dotyczący Części 16 otrzymuje brzmienie: „Kolumna 4: Ilość zamawianych sztuk; 

Kolumna 6: Ilość oferowanych sztuk.” 

 

Pytanie 33 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w poz. 2-3 przylepca wykonanego z tkaniny wiskozowej na 

kleju kauczukowym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza w poz. 2-3 przylepca wykonanego z tkaniny wiskozowej na kleju kauczukowym. 

 

Dotyczy Części 20 

Pytanie 34 

Czy w poz. 1-8 Zamawiający dopuści siatki wykonane z włókien poliamidowych 85% oraz włókien poliuretanowych 

15%? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie siatek opatrunkowych o wyżej określonych parametrach. 
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Pytanie 35 

Czy Zamawiający w poz. 1-8 dopuści siatki opatrunkowe o składzie 70-80% przędza poliamidowa 20-30% włókna 

elastyczne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 36 

Prosimy o dopuszczenie siatek elastycznych posiadających w swoim składzie 68% bielonej bawełny, 24% poliamidu 

oraz 8% elastanu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie siatek opatrunkowych o wyżej określonych parametrach. 

 

Pytanie 37 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1-8 siatki elastycznej o długości 6 m w stanie spoczynku? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie siatek opatrunkowych o wyżej określonych parametrach. 

 

Dotyczy Części 22 

Pytanie 38 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 22 pozycji 1-5 co umożliwi udział w przetargu większej 

liczbie wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ poprzez wydzielenie pozycji 6-13 z części 22 i utworzenie dla nich 

części 32. Część 32 otrzymuje nazwę „Pozostałe materiały opatrunkowe”. 

 

Pytanie 39 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 gazy pakowanej a’100mb? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 5 gazy pakowanej a’100mb. 

 

Pytanie 40 

Czy w poz. 6 Zamawiający wymaga ligniny bielonej będącej wyrobem medycznym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Pytanie 41 

Czy w poz. 9 Zamawiający wymaga podkładów ginekologicznych nadających się do sterylizacji parą wodną?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Pytanie 42 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 9 podkładu w opakowaniu a’20 szt. z przeliczeniem 

zamawianej ilości? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podkładu ginekologicznego w opakowaniu a’20 szt. z przeliczeniem 

zamawianej ilości. 

 

Dotyczy Części 23 

Pytanie 43 

Czy w poz. 1 Zamawiający wymaga ligniny bielonej będącej wyrobem medycznym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Dotyczy Części 25 

Pytanie 44 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 25 tamponów z celulozy w opakowaniu zawierającym 2 

rolki a’500 szt. w ilości 75 opakowań? 

Pytanie 45 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów z celulozy pakowanych 2 x 500 sztuk z odpowiednim 

przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź na pytanie 44 i 45: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie tamponów z celulozy pakowanych 2 x 500 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianej ilości. 

 

Dotyczy Części 26 

Pytanie 46 

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 folię operacyjną o wymiarach 56cmx84cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ w poniższym zakresie: 

Zapis Załącznika nr 2 do SIWZ dotyczący Części 26 poz. 3 otrzymuje brzmienie: „Wielkość: 56 cm x 80-84 cm”. 

 

Pytanie 47 

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 folię operacyjną pakowaną po 50 szt., pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w poz. 5 folię operacyjną pakowaną po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 

ilości. 

 

Pytanie 48 

Czy Zamawiający wymaga folii operacyjnych zarejestrowanych w klasie IIa, z brzegami z wypukłą fakturą 

zapobiegającą ślizganiu się rękawiczek, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Dotyczy Części 27 

Pytanie 49 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika do dezynfekcji skóry, nasączone 70 % alkoholem izopropylowym  

w rozmiarze po rozłożeniu 10 x 16 cm; saszetka w rozmiarze 6 x 7 cm gazik czterokrotnie złożony, 8 warstw, tak jak 
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dotychczas dostarczany. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza gazik do dezynfekcji skóry o wyżej określonych parametrach. 

 

Pytanie 50 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika pakowanego po 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu 

asortymentowo-cenowym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza gazik do dezynfekcji skóry pakowany po 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej 

ilości.  

 

Pytanie 51 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików do dezynfekcji skóry przed iniekcjami nasączonych 70% alkoholem 

izopropylowym wykonanych z tkaniny non-woven, w rozmiarze3cmx3cm, po rozłożeniu 6cmx6cm, pakowane 

pojedynczo w elastycznych foliowych saszetkach, zbiorczo – po 100 szt. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza gazika do dezynfekcji skóry o wyżej określonych parametrach. 

 

Dotyczy Części nr 28 

Pytanie 52 

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 produkt Grip-Lok średni nieinwazyjny system mocowań preferowany  

i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu 

cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek 

migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia 

reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. 

Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego 

silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. 

Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego 

przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. 

Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia 

mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu o wyżej określonych parametrach. 

 

Pytanie 53 

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 produkt Grip-Lok średni nieinwazyjny system mocowań preferowany  

i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu 

cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek 

migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia 

reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. 

Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego 

silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. 

Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego 

przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. 
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Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia 

mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu o wyżej określonych parametrach. 

 

Pytanie 54 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 oraz pozycji 2 z Części nr 28 i stworzy osobny pakiet? 

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na 

efektywne zarządzanie środkami publicznymi.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 oraz pozycji 2 z Części nr 28. 

 

Dotyczy Części nr 29 

Pytanie 55 

Czy nie zaszła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia – pozycja 1 i 2? Zamawiający wymaga opaski o szerokości 

odpowiednio 6 i 12 cm i długości 4 cm czy 4m? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ w poniższym zakresie: 

Zapis Załącznika nr 2 do SIWZ dotyczący Części 29 otrzymuje brzmienie: „Wielkość: Poz. 1 – 6 cm x 4 m; Poz. 2 – 12 

cm x 4 m”. 

 

Dotyczy Projektu umowy: 

Pytanie 56 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 57 

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 proponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 58 

Prosimy o modyfikację projektu umowy w § 1 ust. 5, żeby w przypadku zwiększenia ilości zamawianych produktów 

była możliwość zwiększenia wynagrodzenia. 

Odpowiedź: 

Zapis § 1 ust. 5 Projektu umowy miał na celu możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości asortymentu objętego 

umową w przypadku, zwiększenia lub zmniejszenia rozchodów którejkolwiek z pozycji objętej umową, np. ilość 

produktu X z poz. 1 zostaje zastąpiona ilością produktu Y z poz. 10, z zastrzeżeniem, iż zmiana ilości nie spowoduje 

przekroczenia wartości umowy. 
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Pytanie 59 

Prosimy o modyfikację projektu umowy w § 4 ust. 1 na: 

Zamawiający jest uprawniony do naliczania Wykonawcy następujących kar umownych: 

1) Za opóźnienie realizacji poszczególnych dostaw w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej 

dostawy za każdy dzień opóźnienia, 

2) Za opóźnienie w realizacji reklamacji przedmiotu dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto 

reklamowanego asortymentu za każdy dzień opóźnienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 60 

Prosimy o dopisanie w projekcie umowy w § 5 ust. 2 pkt. 8: 

Taka możliwość istnieje dopiero po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 61 

Prosimy o modyfikację projektu umowy w § 6 ust. 3 na: 

Wykonawca ma obowiązek zrealizowania wszystkich zamówień złożonych przez Zamawiającego w okresie 

obowiązywania Umowy do wartości maksymalnej umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 62 

Prosimy o wykreślenie zapisu § 3 ust. 8 projektu umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 63 

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 3  ust. 13 o następującej treści: „W przypadku opóźnienia 

Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od dnia płatności określonego na fakturze, 

Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego 

zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim przypadku Zamawiający nie 

ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 64 

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 

0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia) w § 4 ust. 1 pkt 1) i 2). Pragniemy podkreślić, że 

zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność 

niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych 
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interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 65 

Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez dodanie do § 8 ust. 1 pkt 1) następującego zapisu: „Zmiana 

umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 66 

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 8 ust. 1 pkt 4) o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy 

kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SIWZ 

w poniższym zakresie: 

1) zapis rozdziału IV „(…) Przedmiot zamówienia podzielono na 30 części (…)”, zastępuje się sformułowaniem: 

„(…) Przedmiot zamówienia podzielono na 32 części (…)”; 

2) zapis rozdziału V „(…) Zamówienie zostało podzielone na 30 części (…)”, zastępuje się sformułowaniem: 

„Zamówienie zostało podzielone na 32 części (…)”; 

3) w rozdziale V dodano zapis:  

− „Część 31 – Kompresy gazowe jałowe”, 

− „Część 32 – Pozostałe materiały opatrunkowe”. 

 

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono Załącznik nr 2 do SIWZ z wprowadzonymi zmianami. 

 


