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Do
Zainteresowanych:
Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym pn. opatrunki w podziale na 5 zadań (nr ref. sprawy:
FZP/ZP-22/D/17/13) – wpłynęły zapytania w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z
art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje że:

Zestaw I
Pytanie do zadania nr 5:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści Sterylne, miękkie wchłaniające opatrunki nosowe z nitką w
rozmiarze 10x1,5x2,5(cm), wykonane z mikroporowatej oksycelulozowej gąbki typu Merocel.
Rozprężające się pod wpływem wilgoci, nie przywierające do tkanek otaczających, łatwe w
usunięciu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści Sterylne, miękkie wchłaniające opatrunki nosowe z nitką w
rozmiarze 5,5x1,5x2,5 (cm), wykonane z mikroporowatej oksycelulozowej gąbki typu Merocel.
Rozprężające się pod wpływem wilgoci, nie przywierające do tkanek otaczających, łatwe w
usunięciu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw II
Pytanie 1:
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 1
Czy Zamawiający dopuszcza w wyżej wymienionej pozycji fartuchy w rozmiarze
od M do XXL, spełniający pozostałe wymagania zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ?
Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.
Pytanie 2:
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 2
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Czy Zamawiający dopuszcza w wyżej wymienionej pozycji komplet pościeli z powłoczką
w rozmiarze 210 x 150 cm zamiast 200 x 150 cm, spełniający pozostałe wymagania zawarte w
załączniku nr 4 do SIWZ?
Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.
Pytanie 3:
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 23
Czy Zamawiający dopuści w zestawie do operacji żylaków 4 szt. serwetek wykonanych
z chłonnej włókniny kompresowej w rozmiarze 80x60cm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.
Pytanie 4:
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 36
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet operacyjnych z dodatkowa tasiemką? Zmiana
ta nie będzie miała wpływu na wycenę tego asortymentu.
Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.
Pytanie 5:
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 43
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów w opakowaniu TPF – torebka papierowofoliowa?
Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.
Pytanie 6:
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 45
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do cewnikowania w następującym składzie:
a)kompresy z gazy 17n,8w; 10cm x10cm-5szt.
b)tupfery typu "kula" z gazy 17n; 20cm x20cm-5szt.
c)kubek plastikowy-1szt
d)pęseta medyczna-1szt.
e)nerka tekturowa-1szt
Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.
Pytanie 7:
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 45
Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę osobno do tego zestawu serwety w rozmiarze
45x75cm i ujęcie jej jako osobną pozycję w formularzu cenowym?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 8:
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 49
Czy Zamawiający dopuści, aby w zestawie do skóry zaoferowane rękawice chirurgiczne były
bezpurdrowe? Pozostałe składowe zestawu bez zmian.
Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.
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Pytanie 9:
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 51:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zakładania szwów bez nożyczek ostro
ostrych? Pozostałe składowe zestawu bez zmian.
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
Pytanie 10:
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 51:
W przypadku braku zgody na poprzednie zapytanie, czy Zamawiający zgodzi się na wycenę
osobno samych nożyczek i ujęcie ich jako osobną pozycję w formularzu cenowym?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
Pytanie 11:
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 53:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zmiany opatrunku bez peana prostego?
Pozostałe składowe zestawu bez zmian.
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
Pytanie 12:
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 53:
W przypadku braku zgody na poprzednie zapytanie, czy Zamawiający zgodzi się na wycenę
osobno samego peana i ujęcie go jako osobną pozycję w formularzu cenowym?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
Pytanie 13:
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 54
Czy Zamawiający dopuszcza w wyżej wymienionej pozycji zestaw z serwetą w rozmiarze 260
x 240 cm zamiast 320 x 260 cm, z włókniny trójwarstwowej o gramaturze 73 g/m2, serwetą na
stolik Mayo w rozmiarze 145 x 80 cm zamiast 148 x 78 cm oraz dodatkowo, serwetą
przeznaczoną pod pośladki w rozmiarze 90 x 75 cm?
Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.
Pytanie 14:
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 55
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serweta na stół instrumentariuszki miała rozmiar
190x150cm w zamian za 180x150cm? Pozostałe składowe zgodne z opisem w SIWZ.
Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.
Pytanie 15:
Dotyczy Zadania nr 2, poz. 26-28
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, czyli
wykonanych w całości z warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca użytego
do tego celu?
Odpowiedź: Tak, wymaga.
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Pytanie 16:
Dotyczy Zadania nr 2, poz. 26-28
Czy należy zaoferować wyrób posiadający elastyczne przylepco-rzepy oraz dwa elastyczne
ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie
dopasowuje się do ciała?
Odpowiedź: Tak, wymaga.
Pytanie 17:
Dotyczy Zadania nr 2, poz. 43-54
Czy należy zaoferować siatkę opatrunkową wykonaną z włókien sztucznych, tj: poliamid
i poliuretan? Włókna te nie są podatne na kolonizację mikroorganizmów: bakterii i grzybów, co
zmniejsza ryzyko powstawania reakcji alergicznych oraz pirogenności. Dodatkowo włókna
sztuczne (poliamid i poliuretan) nie chłonną wysięku co zmniejsza ryzyko wtórnej infekcji rany.
Odpowiedź: Tak, wymaga.
Zapisy Umowy
Pytanie 1:
Pytanie dotyczące § 2 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 3
Czy bieg terminów określonych w § 2 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 3 wzoru umowy ma przypadać w
dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: W § 2 ust. 1, zdanie drugie po wyrazie „Jeżeli” dodaje się słowa „termin
realizacji” w pozostałym zakresie bez zmian.
Pytanie 2:
Pytanie dotyczące § 7 ust. 1
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały
zastąpione słowami „zwłoki”?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez
Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie
ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie
terminu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 3:
Pytanie dotyczące § 2 ust. 4
Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do § 2 ust. 4 wzoru umowy zapisu określającego
minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (procentowo). Odpowiedź na powyższe
pytania ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 4:
Pytanie dotyczące § 3 ust. 1
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany
obowiązującej stawki podatku VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
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Pytanie 5:
Pytanie dotyczące § 3 ust. 1
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
lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych
opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie
będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zestaw III
Pytanie 1:
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków nosowych
rozmiar 5,5x1,5x2cm ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków nosowych
rozmiar 8x1,5x2cm ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany
zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z
Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 2 ustęp 4 wzoru umowy, będącego częścią siwz wynika,
że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w § 3
ustęp 1.
Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez
Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie
ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób
oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający
zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o
wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie.
W związku z powyższym pytaniem proponujemy również modyfikację umowy w następujący
sposób: Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania w pełnym zakresie zamówienia
określonego w ofercie stanowiącym załącznik nr … do Umowy, pod warunkiem, że
niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy, a
Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę za już
dostarczony Zamawiającemu towar?
Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 4:
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Czy Zamawiający zawrze we wzorze umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw?
Uzasadnienie do pytania 4: Pytanie zasadne jest ze względu na to, że Wykonawca musi
wkalkulować w cenę materiału koszty dostawy.
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Ponadto Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ w załączniku nr 3 projekt umowy w §2 pkt
6 w treści zdania wykreśla się wyrazy „inny, objęty umową” a wpisuje się wyrazy „ten
asortyment” i w ogłoszeniu sekcja IV. 3 w treści drugiego zdania wykreśla się wyrazy
„inny, objęty umową” a wpisuje się wyrazy „ten asortyment,”.

Zatwierdził
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska
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