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Puszczykowo, dnia 4 października 2017 r.  

 

Szp.12/28/2/17 

 

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

Dostawa serwet i obłożeń operacyjnych oraz pakietów zabiegowych 

 

 

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 dniu 29.09.2017 r. 

 

Dotyczy Części 1 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga w części nr 1 serwet operacyjnych w rozmiarze 45cm x 45cm? 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania serwety operacyjnej sterylnej w rozmiarze 45cmx45cm? Jeśli nie, to czy 

Zamawiający może określić rozmiar serwety, której wymaga? 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wymaga serwety w rozmiarze 45 x 45 cm? 

Odpowiedź na pytanie 1, 2 oraz 3: 

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania w Części 1 serwety operacyjnej w rozmiarze 45 cm x 45 cm. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej 17-nitkowej, 4-warstwowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety operacyjnej 17-nitkowej, 4-warstwowej, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymaganych parametrów. 

 

Dotyczy Części 2 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem w rozmiarze 6 cm, o odporności na penetrację 

płynów 125 cm H2O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety z otworem w rozmiarze 6 cm, o odporności na penetrację 

płynów 125 cm H2O. 
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Dotyczy Części 3 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1-5 serwet spełniających wymogi normy EN 13795 1-

3, wykonanych z chłonnego, miękkiego dwuwarstwowego materiału PE+PP o gramaturze 62g/m2 (PP 27g/m2 + klej 

5g/m2 + PE 30g/m2), o chłonności zgodnie z ISO 9073-6 wynoszącej min. 300% i odporności na przenikanie cieczy 

min. 200 cm H2O (zgodnie z EN 20811)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1-5 serwet o wyżej określonych parametrach. 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 serwety wykonanej z 2-warstwowego laminatu (włóknina 

polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, odporności na przenikanie cieczy 125 cm H2O? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 1 serwety wykonanej z 2-warstwowego laminatu (włóknina 

polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, odporności na przenikanie cieczy 125 cm H2O. 

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 serwety wykonanej z 2-warstwowego laminatu (włóknina 

polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, odporności na przenikanie cieczy 125 cm H2O? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 2 serwety wykonanej z 2-warstwowego laminatu (włóknina 

polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, odporności na przenikanie cieczy 125 cm H2O 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 serwety z otworem w rozmiarze 8 cm, wykonanej  

z 2- warstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, odporności 

na przenikanie cieczy 125 cm H2O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 3 serwety z otworem w rozmiarze 8 cm, wykonanej  

z 2-warstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, odporności 

na przenikanie cieczy 125 cm H2O. 

 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 serwety z otworem w rozmiarze 100 x 150 cm, wykonanej 

z 2- warstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, odporności 

na przenikanie cieczy 125 cm H2O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 4 serwety z otworem w rozmiarze 100 x 150 cm, 

wykonanej z 2- warstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, 

odporności na przenikanie cieczy 125 cm H2O. 
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Pytanie 11 

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4, serwetę w rozmiarze 150 cm x 300 cm? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie, w poz. 4, serwety w rozmiarze 150 cm x 300 cm. 

 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 serwety wykonanej z 2-warstwowego laminatu (włóknina 

polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, odporności na przenikanie cieczy 125 cm H2O? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 5 serwety wykonanej z 2-warstwowego laminatu (włóknina 

polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, odporności na przenikanie cieczy 125 cm H2O. 

 

Dotyczy Części 7 

 

Pytanie 13 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 4 tolerancji ± 2 cm w rozmiarze serwet wchodzących w skład 

zestawu do operacji biodra, co nie wpłynie na walory użytkowe, a pozwoli na złożenie ważnej oferty.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza tolerancję ± 2 cm w rozmiarze serwet wchodzących w skład zestawu do operacji biodra. 

 

Dotyczy Części 8 

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do kraniotomii o składzie: 

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm  

1 serweta neurochirurgiczna z padem chłonnym i otworem z folią (19 x 30 cm), z torbą do zbierania płynów 320 x 

245 cm (pad 50 x 80 cm) 

4 samoprzylepne serwety operacyjne 50 x 50 cm 

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 

2 uchwyty Velcro 2 x 23 cm 

2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawu do kraniotomii o powyższym składzie. 

 

Dotyczy Części 9 

 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego z serwetami z włókniny polipropylenowej i folii 

polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze min. 56 g/m2 o składzie: 

serweta  45x75cm 1 szt. 

serweta 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół 

otworu 45x75cm;Ø8cm 1 szt. 
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kompresy z gazy 17N, 8W 7,5x7,5cm 10 szt. 

tupfer kula 17N 20x20cm 10 szt. 

pęseta plastikowa 13 cm 1 szt. 

strzykawka 10ml 10ml 1 szt. 

strzykawka 20ml 20ml 1 szt. 

igła 1,2x40mm 1,2x40mm 1 szt. 

igła 0,8x40mm 0,8x40mm 1 szt. 

ostrze nr 11 Nr 11 1 szt. 

imadło metalowe 13 cm 1 szt. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego o powyższym składzie. 

 

 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ poprzez poprawienie omyłki w numeracji poszczególnych Części  

w Załączniku nr 2 do SIWZ: 

Jest: „Część 9 – Zestawy zabiegowe” 

Powinno być: „Część 10 – Zestawy zabiegowe”. 

 

Dotyczy Części 10 (dawniej Część 9 – Zestawy zabiegowe) 

 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ: 

serwety przylepne (75x90, 180x180 i 150x240) posiadają warstwę chłonną o wymiarach 25x60cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 2 zestawu serwet przylepnych (75x90, 180x180 i 150x240) 

posiadających warstwę chłonną o wymiarach 25x60cm. 

 

Pytanie 17 

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

pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 6 serwety operacyjnej bez łaty chłonnej, spełniającej pozostałe 

wymagania zawarte w SIWZ. 

 

Dotyczy Części 12 

 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 

 

L.p. Zawartość Pakietu Ilość 

1. Serweta operacyjna 50cm x 50cm 2 warstwowa 1 szt. 

2. Kompres wł.30G 4W 7,5cmx7,5cm 5 szt. 
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3. Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm 1 szt. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu zabiegowego o powyższym składzie. 

 

Dotyczy Projektu umowy 

 

Pytanie 19 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy. 

 

Pytanie 20 

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 

zalęgłości przekraczających termin płatności określony n 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 zapisów projektu umowy. 

 

Pytanie 21 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy. 

 

Pytanie 22 

Prosimy o modyfikację § 4 ust. 1 pkt 1 projektu umowy w następujący sposób: „za opóźnienie w realizacji 

poszczególnych dostaw w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia, 

jednak nie więcej niż 50 złotych za każdy dzień opóźnienia.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy. 

 

Pytanie 23 

Prosimy o modyfikację § 4 ust. 1 pkt 2 projektu umowy w następujący sposób: „za opóźnienie w realizacji 

reklamacji przedmiotu dostawy w wysokości 0,1% wartości brutto reklamowanego asortymentu za każdy dzień 

opóźnienia, jednak nie więcej niż 50 złotych za każdy dzień opóźnienia.” 

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 interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy. 
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Pytanie 24 

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu §7 ust. 2 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 co najmniej o 55. W takim przypadku zmiana umowy nasta 

piw formie aneksu.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy. 

 

Pytanie 25 

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

kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od 

dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy. 

 

Pytanie 26 

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu §7 ust. 2 pkt 5 o następującej treści: „W przypadku zmiany stawki 

podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu 

prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy. 

 

 

 


