Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
6 0 -8 34 P o zn ań , u l. Mickie wic za 2
Poznań, dnia 10.09.2018 r.

SR/XV-270-36(4)-SS/18
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych do Szpitala Miejskiego
im. F. Raszei w Poznaniu.
SR/XV-270-36-SS/18
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), udziela
odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych do Szpitala Miejskiego
im. F. Raszei w Poznaniu.
PYTANIE:
Pakiet nr 1 poz. 31:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o długości 110cm? Pozostałe parametry
zgodnie z SIWZ.
ODPOWIEDŹ:
Tak.
PYTANIE:
Pakiet nr 2 poz. 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:
 Serweta podfoliowana 150x90cm,
 Serweta z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56 g/m2, o chłonności min. 570% o
wymiarach 45x75cm z otworem o średnicy 8 i przylepcem wokół otworu,
 Kleszczyki plastikowe 14cm PEAN – 1szt,
 Kompresy gazowe 17N 8W 7,5x7,5cm – 10 szt,
 Tupfery kula 17N 20x20cm – 10 szt,
 Miseczka plastikowa z miarką poj. 125 ml – 1 szt,
 Rękawiczki nitrylowe rozmiar M – 2 szt,
 Strzykawka 10 ml – 1szt,
 Strzykawka 20 ml – 1szt,
 Igła 1,2x40mm – 1szt,
 Igła 0,8x40mm – 1szt,
 Ostrze nr 11 – 1szt.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane rozwiązanie.
PYTANIE:
Pakiet nr 2 poz. 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:
 serweta FB

75x45cm – 1 szt,

 serweta L2 50x60cm z otworem 10cm z
dwoma przylepcami – 1 szt,
 strzykawka 3ml – 1 szt,
 strzykawka 5ml – 1 szt,
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 igła 1,2x40mm - 1 szt,
 igła 0,5x25mm – 1 szt,
 kompres z włókniny 30
7,5x7,5cm – 10 szt,

gram,

4W

 Opatrunek Fixopore S 5x7,2cm – 1 szt,
 penseta plastikowa

13 cm – 1 szt.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane rozwiązanie.
PYTANIE:
Pakiet nr 10 poz. 2:
Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny),
posiadała chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych dołączoną do
oferty) oraz była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu (co zostanie
potwierdzone próbką produktu wysłaną na wezwanie Zamawiającego)?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny),
posiadała chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych dołączoną do
oferty) oraz była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu (co zostanie
potwierdzone próbką produktu wysłaną na wezwanie Zamawiającego).
PYTANIE:
Dot .umowy:
1. Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości
wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej
ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18
czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika
obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający
nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości
zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza
stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą,
nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu
decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd
Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16
stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w
ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po
stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj.
ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie
uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości
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zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do
prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 6 ust. 1 lit. a wzoru umowy słowo "opóźnienia" zostało
zastąpione słowem "zwłoki"?
Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie
zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie
terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione
naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO
1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy
(art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w
wykonaniu umowy."
3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub
podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy przez jedną ze stron z powodu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę, strona rozwiązująca umowę pisemnie wezwie
drugą stronę do należytego wykonywania umowy.”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby
przed rozwiązaniem umowy z powodu jej nienależytego wykonywania miało miejsce pisemne
wezwanie do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje
stronę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym
uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie modyfikuje zapisów umowy.
PYTANIE:
Pakiet 3 poz. 9-10
1.
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji do osobnego pakietu, co
umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.
2.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych
wykonanych z włókniny typu SMMMS – tj włókniny typu SMMS wzmocnionej dodatkowo
warstwą wewnętrzną Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed
drobnoustrojami. Zatem im większa warstwa wewnętrzna tym lepsza barierowość przed
przenikaniem mikroorganizmów.
Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne
ręczniki 30x40cm.
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
ODPOWIEDŹ:
Ad. 1. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 2. Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
1.
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 3 4 lit. d o następującej treści: „Zamawiający
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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%. W
takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”
2.
Prosimy o wykreślenie zapisu § 4 ust. 4 projektu umowy.
3.
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich
zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 6 pkt 1 lit. a oraz lit.
b. 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 modyfikuje zapisów umowy.
PYTANIE:
Pytanie 1, pak. 5, poz. 4
Czy Zamawiający miał na myśli kanistry o pojemności 250 ml kompatybilne z urządzeniem Renasys
EZ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający miał na myśli kanistry o pojemności 250 ml kompatybilne z urządzeniem Renasys EZ.
PYTANIE:
Pytanie 2, pak. 5, poz. 5
Czy Zamawiający miał na myśli kanistry o pojemności 800 ml kompatybilne z urządzeniem Renasys
EZ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający miał na myśli kanistry o pojemności 800 ml kompatybilne z urządzeniem Renasys EZ.
PYTANIE:
Pytanie 3, pak. 5, poz. 10
Czy Zamawiający miał na myśli jałowy, przylepny opatrunek poliuretanowy o całkowitym rozm.
12,50 cm x 12,50 cm do ran o umiarkowanym i obfitym wysięku; z wkładem piankowym o
wymiarach 10cm x 10cm? Opakowanie zawiera 10 sztuk.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający miał na myśli jałowy, przylepny opatrunek poliuretanowy o całkowitym rozm. 12,50
cm x 12,50 cm do ran o umiarkowanym i obfitym wysięku; z wkładem piankowym o wymiarach
10cm x 10cm? Opakowanie zawiera 10 sztuk.
PYTANIE:
Pytanie 4, pak. 5, poz. 11
Czy Zamawiający miał na myśli jałowy, przylepny opatrunek poliuretanowy z zawartością srebra o
całkowitym rozm. 12,50 cm x 12,50 cm do ran o umiarkowanym i obfitym wysięku; z wkładem
piankowym o wymiarach 10cm x 10cm? Opakowanie zawiera 10 sztuk.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający miał na myśli jałowy, przylepny opatrunek poliuretanowy z zawartością srebra o
całkowitym rozm. 12,50 cm x 12,50 cm do ran o umiarkowanym i obfitym wysięku; z wkładem
piankowym o wymiarach 10cm x 10cm? Opakowanie zawiera 10 sztuk.
PYTANIE:
Pakiet 1, poz. 1-3,poz.6-9,poz.10-12,poz. 22-24, poz. 28-29,
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli
pozycje: poz. 1-3,poz.6-9,poz.10-12,poz. 22-24, poz. 28-29 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie.
Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w
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niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i
możliwość osiągnięcia niższych cen.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet 1, poz.6
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z
przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet 1, poz. 10-12
Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe o gramaturze 30 g/m2, 4 warstwowe?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet 1, poz. 10-12
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z
przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet 1, poz. 28-29
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj:
poliestrowych i poliamidowych, z zapinką wewnątrz opakowania, posiadające rozciągliwość powyżej
130 % ?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet 1, poz.1
Prosimy o wydzielenie poz.1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom ,
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz
racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet 11, poz. 2-5
Prosimy o wydzielenie poz.2-5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom ,
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz
racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
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Pakiet 11, poz. 2-5
Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy
poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 %
poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet 11, poz. 2-5
Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający
wymaga poniższej wielkości oczek?
Rozmiar 1 - 9mm x 10mm
Rozmiar 2 – 13mm x 15mm
Rozmiar 3 - 13mm x 15mm
Rozmiar 4 - 13mm x 15mm
Rozmiar 6 - 13mm x 15mm
Rozmiar 8 - 13mm x 15mm
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet 11, poz. 2-5
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom
ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.
Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet nr 10
Pozycja 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia wymienionej pozycji z całości pakietu i
utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty
większej liczbie Wykonawców.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet nr 11
Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ściereczek celulozowych w rozmiarze
33 x 33 cm, o gramaturze 55 g/m2, pakowanych po 2 sztuki w torebkę papierowo – foliową,
opakowanie zawiera 25 torebek?
ODPOWIEDŹ:
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Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet nr 9, pozycja 1-5
Czy Zamawiający dopuści opatrunek z warstwą chłonną zabezpieczoną siateczką z foli polietylenowej
zapobiegającej przywieraniu do rany?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet nr 9, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5cm x7,2cm z warstwą chłonną w rozmiarze 2cm x
4,5cm?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet nr 9, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i
zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i
zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.
PYTANIE:
Pakiet nr 9, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 8cm x 15cm z warstwą chłonną w rozmiarze 4cm x
10cm?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet nr 9, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’30 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i
zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’30 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i
zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.
PYTANIE:
Pakiet nr 9, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 20cm z warstwą chłonną w rozmiarze 5cm
x 15cm?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet nr 9, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 25cm z warstwą chłonną w rozmiarze 5cm
x 20cm?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
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PYTANIE:
Pakiet nr 9, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 35cm z warstwą chłonną w rozmiarze 5cm
x 30cm?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet nr 9, pozycja 3-5
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’25 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i
zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’25 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i
zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.
PYTANIE:
Pakiet nr 9, pozycja 6
Czy Zamawiający miał na myśli plaster w rozmiarze 10m x 15cm?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet nr 9, pozycja 8
Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję z pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie korzystnej
oferty większej liczbie wykonawców.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet nr 11, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści ściereczkę o gramaturze 56g/m2, wykonana z miękkiej i chłonnej włókniny
spunlace, pakowaną a’1 szt. – z przeliczeniem zamawianej ilości – rozmiar 40cm x 40cm, pakowana
zbiorczo w karton a’500szt?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
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