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SR/XV-270-11(1)-SS/20           Poznań, dnia 13.03.2020 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych 

SR/XV-270-11-SS/20 
 

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 2019 r. poz. 1843), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę 

materiałów opatrunkowych. 
 

PYTANIE: 

Pakiet 4 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bakteriobójczego opatrunku do mocowania 

cewników centralnych z klejem naniesionym w sposób wzorzysty? Pozostałe parametry zgodne z 

SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 4 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku do mocowania kaniul z przeźroczystym 

oknem w rozmiarze 4,1cm x3,6cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie. 

 

PYTANIE: 

1. dotyczy pakietu nr 6 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim 

przeliczeniem na 1 op. a`10szt. tj. 10 sztuk opatrunków. 

2. dotyczy pakietu nr 6 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim 

przeliczeniem na 1 op. a`10szt. tj. 10 sztuk opatrunków. 

3. dotyczy pakietu nr 6 poz. 3  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5szt. z odpowiednim 

przeliczeniem na 2 op. a`5szt. tj. 10 sztuk opatrunków. 

4. dotyczy pakietu nr 6 poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim 

przeliczeniem na 2 op. a`10szt. tj. 20 sztuk opatrunków. 

5. dotyczy pakietu nr 6 poz. 5 
W związku z wycofaniem opatrunku w rozmiarze 12x19 prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

opatrunków w rozmiarze 15x20. W przypadku zgody prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim przeliczeniem na 2 op. a`10szt. tj. 20 sztuk 

opatrunków.  

W przypadku braku zgody prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach 

a`5szt. z odpowiednim przeliczeniem na 4 op. a`5szt. tj. 20 sztuk opatrunków. 

6. dotyczy pakietu nr 6 poz. 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim 

przeliczeniem na 1 op. a`10szt. tj. 10 sztuk opatrunków. 

7. dotyczy pakietu nr 6 poz. 7 
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Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim 

przeliczeniem na 2 op. a`10szt. tj. 20 sztuk opatrunków. 

8. dotyczy pakietu nr 6 poz. 8 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim 

przeliczeniem na 2 op. a`10szt. tj. 20 sztuk opatrunków. 

9. dotyczy pakietu nr 6 poz. 9 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim 

przeliczeniem na 3 op. a`10szt. tj. 30 sztuk opatrunków. 

10. dotyczy pakietu nr 6 poz. 10  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim 

przeliczeniem na 6 op. a`10szt. tj. 60 sztuk opatrunków. 

11. dotyczy pakietu nr 6 poz. 11  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5szt. z odpowiednim 

przeliczeniem na 4 op. a`5szt. tj. 20 sztuk opatrunków.  

12. dotyczy pakietu nr 6 poz. 12  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim 

przeliczeniem na 2 op. a`10szt. tj. 20 sztuk opatrunków.  

13. dotyczy pakietu nr 6 poz. 13  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim 

przeliczeniem na 2 op. a`10szt. tj. 20 sztuk opatrunków.  

14. dotyczy pakietu nr 6 poz. 14  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim 

przeliczeniem na 10 op. a`10szt. tj. 100 sztuk opatrunków.  

15. dotyczy pakietu nr 6 poz. 15  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5szt. z odpowiednim 

przeliczeniem na 2 op. a`5szt. tj. 10 sztuk opatrunków.  

16. dotyczy pakietu nr 6 poz. 16  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim 

przeliczeniem na 2 op. a`10szt. tj. 20 sztuk opatrunków. 

17. dotyczy pakietu nr 6 poz. 17  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim 

przeliczeniem na 2 op. a`10szt. tj. 20 sztuk opatrunków.  

18. dotyczy pakietu nr 6 poz. 18  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5szt. z odpowiednim 

przeliczeniem na 4 op. a`5szt. tj. 20 sztuk opatrunków 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 6. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 7. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 8. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 10. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 11. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 12. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 13. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 14. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 15. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 16. Zamawiający dopuszcza. 
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Ad. 17. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 18. Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE: 

Do Umowy  
Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:  

Siła Wyższa  
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej 

Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.  

2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron 

oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które 

uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, 

pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.  

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich 

okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne 

rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację 

swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać 

racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły 

Wyższej.  

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w 

drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych 

zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.  

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że 

Strony postanowiły inaczej. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmieni treść umowy do zaproponowanego wzoru. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 15 poz. 1-2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych  o następujących 

parametrach: 

Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozpuszczalnej gazy hemostatycznej, 

rozprężalnej gąbki oraz sznurka. Zewnętrzna gaza hemostatyczna zamienia się w żel po nasiąknięciu 

wodą. Przy kontakcie żelu z powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu 

przyspieszenia fizjologicznej hemostazy. Wewnętrzna gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia 

odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą 

kompresji. Ponadto po zżelowaniu gazy hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie 

umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz 

możliwość ponownego krwawienia. 

 

Cechy:  

 wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie 

 unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty 

 miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk 

 utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany 

 nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego  

 łatwość w posługiwaniu się  
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 bezbolesna aplikacja i usuwanie 

 bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych  

 

Struktura i skład 

 
1—rozpuszczalna gaza hemostatyczna  2—gąbka  3—sznurek 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 15 poz. 3-4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych  o następujących  

parametrach: 

Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozprężalnej gąbki ( alkohol poliwinylowy 

PVA) oraz sznurka. Gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na 

powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji.  

 

Cechy:  

 wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie 

 unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty 

 miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk 

 utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany 

 nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego  

 łatwość w posługiwaniu się  

 bezbolesna aplikacja i usuwanie 

 bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych  

 sznureczek 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 15 poz. 1, poz. 4  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tamponów w rozmiarze 8 x 2 x 1,5 cm. Tak mała różnica nie 

wpływa na jakość ani użytkowanie tamponów. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 15 poz. 2 
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Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tamponów w rozmiarze 5,5 x 2 x 1,5 cm. Tak mała różnica nie 

wpływa na jakość ani użytkowanie tamponów. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 15 poz. 3  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tamponów w rozmiarze 10 x 2 x 1,5 cm. Tak mała różnica nie 

wpływa na jakość ani użytkowanie tamponów. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 15 poz. 4 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 10 sztuk z odpowiednim przeliczenie 

ilości opakowań. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza opakowanie handlowe 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości 

opakowań. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 20 

1. Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne 

 posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Potwierdzenie 

parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest 

aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak 

CE. Instrukcja stanowi również dokument, który obowiązkowo należy przedłożyć w Urzędzie 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.  

 

2. Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu 

potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego? 

 

3. Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający  oczekuje, aby gąbki hemostatyczne 

 osiągały efekt hemostazy w ciągu 3-6 minut? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 9 Pozycja 12 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu obłożeń do 

porodu naturalnego o składzie zgodnym z opisem jednakże posiadającym różnice:  

1 x kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 16 cm 

20 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 8 warstw 50g/m2 

Oraz dodatkowo w zestawie znajduje się: 

1 x Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 16 cm? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE: 
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Pakiet nr 19 Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazika do dezynfekcji w 

rozmiarze 30 x 60 mm jednokrotnie złożonego 30 x 30 mm – pozostałe parametry zgodnie z opisem 

SIWZ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. d) wzoru umowy wyrażenie „20% wartości umowy 

określonej w § 3 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy brutto”? 

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana 

od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w 

przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, 

kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części 

umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara  

byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę 

proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

 

PYTANIE: 

1. Pakiet 1, pozycja 13-15, 17, 30, 31, 32. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do 

osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 

2. Pakiet 1, pozycja 16. Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a’25szt z przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

3. Pakiet 1, pozycja 17. Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34x8cm, 

pakowany a’20szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 

4. Pakiet 1, pozycja 17. Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny bez folii stanowiącej 

część izolacyjną pomiędzy wkładem a bibułą? 

5. Pakiet 1, pozycja 18. Czy Zamawiający dopuści serwety 8 warstwowe? 

6. Pakiet 1, pozycja 18. Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm? 

7. Pakiet 1, pozycja 21. Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego 

o gramaturze 40g/m2? 

8. Pakiet 1, pozycja 21. Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego 

o gramaturze 60g/m2? 

9. Pakiet 1, pozycja 28-29. Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości min. 

150%? 

10. Pakiet 1, pozycja 30. Czy Zamawiają dopuści podkład o szerokości 50cm? 

11. Pakiet 1, pozycja 30. Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z bibuły o gramaturze 

18g/m2 i foli PE o grubości 0,015-0,017 mm ? 

12. Pakiet 1, pozycja 40. Czy Zamawiający dopuści chustę bawełnianą 96x96x130cm? 

13. Pakiet 10, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5x7,2cm z wkładem 

chłonnym 4,5x2cm? 

14. Pakiet 10, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym 10x4cm? 

15. Pakiet 10, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym 15x5cm? 

16. Pakiet 10, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym 20x5cm? 

17. Pakiet 10, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym 30x5cm? 

18. Pakiet 10, pozycja 6. Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek 15cm x 10m? 

19. Pakiet 10, pozycja 8. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co 

umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 

20. Pakiet 12, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści serwetę do znieczulenia przewodowego z 

samoprzylepnym otworem w części centralnej o wymiarach 10x15cm, rozmiar taśmy lepnej 
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10,5x22cm, W 4 rogach serwety taśma samoprzylepna w rozmiarze 5 x 5 cm. Odporność na 

przenikanie cieczy 188cmH2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 108/95kPa, chłonność 

350%. 

21. Pakiet 12, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści serwetę do znieczulenia przewodowego w 

rozmiarze 75 x 80 cm z samoprzylepnym otworem w części centralnej o wymiarach 6x15cm, 

rozmiar taśmy lepnej 10,5x22cm, W 4 rogach serwety taśma samoprzylepna w rozmiarze 5 x 5 

cm. Odporność na przenikanie cieczy 188cmH2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 

108/95kPa, chłonność 350%. 

22. Pakiet 12, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na przenikanie cieczy 

120cmH2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/moko 110/100kPa, chłonność 600%. 

23. Pakiet 12, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 

150 x 190cm. Odporność na przenikanie cieczy 188cmH2O, wytrzymałość na wypychanie 

sucho/mokro 108/95kPa, chłonność 350%. 

24. Pakiet 12, pozycja 1-6. Czy Zamawiający dopuści serwety z 4 etykietami typu TAG do 

archiwizacji danych? 

25. Pakiet 12, pozycja 5-6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i 

utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, 

umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 

rzeczywiście korzystnych ofert. 

26. Pakiet 12, pozycja 5-6. Czy Zamawiający dopuści serwetę 3 warstwową (włóknina 

polipropylenowa 28g/m2 – folia PE 25g/m2 – polipropylen 22g/m2), o łącznej gramaturze 

75g/m2. Chłonność 350%. 

27. Pakiet 12, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45cm? 

28. Pakiet 12, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny wykonany z 

dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 33g/m2? 

29. Pakiet 12, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny o szerokości 58cm? 

30. Pakiet 12, pozycja 8. Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia  pacjenta 

do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe 

zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; 

przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co 

umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe 

zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach? 

31. Pakiet 12, pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający jednorazowego użytku;  

warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i 

niebieskim,warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, 

zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw;  szwy ultradźwiękowe; 

niepalny. Rozmiar 110 x 120 cm? 

32. Pakiet 13. Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe? 

33. Pakiet 13. Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe? 

34. Pakiet 13. Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10szt z przeliczeniem zamawianej 

ilości? 

35. Pakiet 14, pozycja 2-5. Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw opatrunkowy o składzie: 70-

80% przędzy poliamidowej teksturowanej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej? 

36. Pakiet 19. Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 30x32,5mm (złożony) i 30x65mm 

(rozłożony)? 

37. Pakiet 22. Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z mikroperforowanej folii 

polietylenowej w rozmiarze 31x72mm z wkładem chłonnym wykonanym z wysokochłonnych 

włókien SAF w rozmiarze 18x25mm? 

38. Pakiet 23, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12szt z podaniem ceny 

za 1 sztukę? 

39. Pakiet 23, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’24szt z podaniem ceny 

za 1 sztukę? 
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40. Pakiet 23, pozycja 4. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co 

umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 

41. Pakiet 24. Czy Zamawiający dopuści ręcznik wykonany z włókniny typu spunlance o gramaturze 

45g/m2 w rozmiarze 30x40cm? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Jaw w SIWZ. 

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodne z 

SIWZ. 

Ad. 4. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 5. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 6. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 7. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 8. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodne z 

SIWZ. 

Ad. 10. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 11. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 12. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 13. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 14. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 15. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 16. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 17. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 18. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 19. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 20. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 21. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 22. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 23. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 24. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 25. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 26. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 27. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 28. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 29. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 30. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 31. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 32. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 33. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 34. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 35. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 36. Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodne z 

SIWZ. 

Ad. 37. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 38. Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodne z 

SIWZ. 

Ad. 39. Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodne z 

SIWZ. 

Ad. 40. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 41. Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodne z 

SIWZ. 
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PYTANIE: 

1. Pakiet 2 

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne? 

 

2. Pakiet 2, poz.1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o poniższym składzie: 

6x kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm 

4x kompres z gazy 17N 8W 5cm x 5cm 

3x tupfer gazowy 20cm x 20cm 

1x pęseta plastikowa 13cm 

1x nerka z tworzywa 

1x kubek plastikowy 150ml 

 

Zestaw pakowany w rękaw folia-papier zgodnie z normą PN EN 868 3,5;posiadający zgrzew prosty, 

oraz piktogram o kierunku otwierania od strony folii ;na opakowaniach umieszczone etykiety typu 

TAG, minimalnie  2 etykiety wklejane do dokumentacji pacjenta; etykieta zawiera LOT lub serię, 

indeks identyfikacyjny , datę ważności, sterylności 

 

3. Pakiet 2, poz.2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunkowy jałowy o następującym składzie:  

5 kompresów włókninowych 5 cm x 5 cm;  

chwytak plastikowy 14cm typu Pean/Kocher 

Pojemnik okrągły – miseczka 120ml 

Zestaw pakowany w opakowanie typu folia-papier 

 

4. Pakiet 2, poz.3  

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego o  następującym składzie: 

- serweta 2-warstwowa 50cm x 70cm z warstwą celulozową – 1 szt 

-serweta z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60/m², o chłonności minimalnej 570% o 

wymiarach 50/75 cm, z otworem nieprzylepnym o wymiarach 6 x 8 cm 1szt;  

- pęseta plastikowa 13cm i igłotrzymacz Mayo-Hegar metalowy 15cm, 1 szt 

- kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstw, 7,5/7,5 cm 10szt.   

- tupfery kule17 nitkowe  20/20mm 10szt.;  

- strzykawka10ml-1 szt.;  

- strzykawka 20 ml--1szt.   

- igła 1,2x40mm-1szt.;  

- igła 0,8x40mm-1szt.   

- ostrze nr 11 -1 szt. 

 

5. Pakiet 2, poz. 4  

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia przewodowego o poniższym składzie:  

- serweta 2-warstwowa z warstwą celulozową 50cm x 70cm 1 szt 

- serweta 2-warstwowa 50cm x 75cm z centralnym otworem o śr. 7cm 1 szt 

- strzykawka 2 ml 1 szt.; 

- strzykawka 5 ml 1 szt.;  

- igła 1,2 x 40 mm 1 szt.;  

- igła ,5 x 25 mm 1 szt.  

- kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm 10 szt 

- opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 1 szt 

- penseta plastikowa 13 cm 1 szt.   

- trójdzielna etykieta typuTAG składająca się z części nieusuwalnej, na której powinna znajdować się: 
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nazwa wyrobu, skład zestawu, indeks wyrobu oraz 2naklejki, na których powinien znajdować się 

indeks wyrobu , numer lot , data ważności, identyfikacja producenta ( zgodne z normą PE EN 980;  

PN EN 1041),  

- etykiety samoprzylepne  musza być umieszczone na zewnętrznej powierzchni opakowania 

jednostkowego 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 2. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 3. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 4. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 5. Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 1, poz.1-3. Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli 

innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym 

samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 1, poz. 4. Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 1, poz. 10-12. Czy zamawiający dopuści kompresy 30 g/m2, włókninowe? 

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 posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką 

wewnątrz opakowania indywidualnego? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 1, poz. 1-3,6-9,22-24, 28-29. Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,6-9,22-24, 28-29 do osobnego 

pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na 

złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i 

wymiernych korzyści finansowych? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 14, poz. 2-5. Czy zamawiający wydzieli poz. 2-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie 

pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, 

a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści 

finansowych? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 
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PYTANIE: 

Pakiet 14, 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: 

1. Pak. 18 poz. 4 – Prosimy o wyjaśnienie czy opatrunek ma być przylepny czy nieprzylepny? 

2. Pak. 18 poz. 3 – Prosimy o wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu. Pozwoli to na 

złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców i uzyskanie przez Zamawiającego 

najkorzystniejszej oferty. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Nieprzylepny. 

Ad. 2. Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

1. Pakiet 1: Czy dla wszystkich produktów z gazy Zamawiający wymaga aby były zarejestrowane w 

klasie IIA reg. 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? 

Pozwala to stosować te produkty w zabiegach inwazyjnych, tylko tak zakwalifikowane wyroby 

gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Dla przykładu produkty klasy I w 

regule 4 mogą być stosowane tylko powierzchownie. 

2. Pakiet 2 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga nerki plastikowej? 

3. Pakiet 13: Czy Zamawiający wymaga przewiązania nitką bawełnianą po 10 sztuk co ułatwia 

pracę na bloku i liczenie kompresów? 

4. Pakiet 13: Czy Zamawiający wymaga aby kompresy były zarejestrowane w klasie IIA reg. 7 jako 

chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Pozwala to stosować te 

produkty w zabiegach inwazyjnych, tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni 

poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Dla przykładu produkty klasy I w regule 4 mogą być 

stosowane tylko powierzchownie 

5. Pakiet 13: Czy Zamawiający nie dopuści raportów walidacji maszyn zamiast raportu walidacji 

procesów sterylizacji? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. W pakiecie nr 1 dla wszystkich produktów z gazy Zamawiający wymaga aby były 

zarejestrowane w klasie IIA reg. 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego 

użytku. 

Ad. 2. Zamawiający wymaga nerki plastikowej. 

Ad. 3. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 4. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 5. Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Dot .umowy: 

1. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno 

zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny. 
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2. Czy Zamawiający zgodzi się w w § 2, ust 3. wydłużyć godziny dostaw do godz. 15:00? 

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 punkt 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." Podobne stanowisko Krajowa Izba 

Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie 

do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje 

niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i 

nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za 

wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty 

prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego 

właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353
1
 

k.c.” 

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt d) wzoru umowy wyrażenie „20% wartości 

umowy określonej w § 3 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „20% niezrealizowanej wartości 

umowy”? 

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości 

niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, 

zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara 

umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części 

umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka 

kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby 

zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt d) wzoru umowy kara umowna została 

zmniejszona do 10%? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Zamawiający nie określa minimalnego zakresu zamówienia. 

Ad. 2. Nie. 

Ad. 3. Nie. 

Ad. 4. Nie. 

Ad. 5. Nie. 

 

PYTANIE: 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a), d): 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 

a) za niedostarczenie towaru w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 w wysokości 0,5 %  

wartości brutto niedostarczonej w terminie części zamówienia, liczoną za każdy dzień 

opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części 

zamówienia; 

 

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z tytułu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w 

§ 3 ust. 1. 
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2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 6 ust. 2 poprzez zamianę  słów 

„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

 

 

 


