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Do wszystkich Wykonawców
Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym pn. „Materiały opatrunkowe w podziale na 7 zadań” (nr ref.
sprawy: FZP/ZP-26/D/10/15) – wpłynęły zapytania w związku z powyższym Zamawiający
zgodnie z art. 38 ust.1,2,4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje że:
Zestaw I
Pytanie 1
Zadanie nr 1, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści kompresy 17-nitkowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź:.
Tak, Zamawiający dopuszcza kompresy 17 nitkowe, spełniające pozostałe wymagania
SIWZ.
Pytanie 2
Zadanie nr 1, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm, spełniające pozostałe
wymagania SIWZ ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza kompresy w rozmiarze 7,5x7,5 cm, spełniające pozostałe
wymagania SIWZ.
Pytanie 3
Zadanie nr 1, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10cm x 10cm, spełniające pozostałe
wymagania SIWZ ?
Odpowiedź:.
Tak, Zamawiający dopuszcza kompresy w rozmiarze 10x10 cm, spełniające pozostałe
wymagania SIWZ.
Pytanie 4
Zadanie nr 1, pozycje 13 - 15
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5 – 6 min, spełniające pozostałe
wymagania SIWZ ?
Odpowiedź:.
Tak, Zamawiający dopuszcza opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 min, spełniające
pozostałe wymagania SIWZ.
Pytanie 5
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Regon: 016441803; NIP 5272699583; KRS: 0000476231 XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie; Kapitał zakładowy 70 155 000zł wpłacony w całości.
Siedziba spółki: 01-401 WARSZAWA, ul. Górczewska 89, Oddziały: ul. Grochowska 278, ul. Pawińskiego 2, ul. Śliska 5, ul. Nowogrodzka 62 A.
Recepcja: (+ 48) 22 321 12 00 ; sekretariat (+48) 22 321 14 00 ; fax. (+48) 22 321 14 06 ; strona: www.attis.com.pl ; poczta: zarzad@attis.com.pl.
Medycyna Pracy, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Specjaliści, Stomatologia, Diagnostyka Medyczna i Laboratoryjna, Szpital Opieki Krótkoterminowej,
Chirurgia Jednego Dnia, Psychologia Pracy, Rehabilitacja.

Zadanie nr 1, pozycja 32
Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii o długości „do kolan”, spełniające
pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź:.
Tak, Zamawiający dopuszcza spodenki do kolonoskopii o długości „do kolan”, spełniające
pozostałe wymagania SIWZ.
Pytanie 6
Zadanie nr 3, pozycje 1 - 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich
odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi
również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście
korzystnych ofert.
Odpowiedź:.
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw II
Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pielucho majtek nie posiadających
elastycznego ściągacza?
Odpowiedź:.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie przewiduje wprowadzenia zmian.

Zestaw III
Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 2, pozycja 2): wkładek
urologicznych dla kobiet o minimalnej chłonności 900 ml i pakowanych a’30?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wkładki urologiczne dla kobiet o minimalnej chłonności 900 ml i
pakowane po a’30.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 2, pozycja 3): wkładek
urologicznych dla mężczyzn o minimalnej chłonności 700 ml i pakowanych a’16?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wkładki urologiczne dla mężczyzn o minimalnej chłonności 700
ml i pakowane po a’16.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 2, pozycja 1) pielucho
majtek dla dorosłych wyposażonych w falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu?
Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania
produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym
stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do
wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych fikcjach pacjenta,
dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełnienia
pielucho majtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę,
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która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki
system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia
lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz
produktu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Zestaw IV
Pytanie 1
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 13-15
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w ww. pozycjach opasek gipsowych nawiniętych na
szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego
wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z
nadmiaru wody i nakładania opatrunku.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie 2
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 27 - 31
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania siatki opatrunkowej wykonanej 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:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie 3
Dotyczy Zadania nr 7, poz. 10
Czy Zamawiający dopuści kompres oczny w rozmiarze 5 x 6cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4
Dotyczy Zadania nr 2, poz. 1.1-1.3
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu
chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?
Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za
sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia
użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do
ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie
chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w
odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie 5
Pytanie dotyczące § 8 ust. 1 pkt. 2
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Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 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 nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6
Pytanie dotyczące § 2 ust. 6
Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do § 2 ust. 5 wzoru umowy zapisu określającego
minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (procentowo). Odpowiedź na powyższe
pytania ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7
Pytanie dotyczące § 4 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 nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 8
Pytanie dotyczące § 4 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 nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zestaw V
Pytanie 1
Pozycja 16,17,26
Czy Zamawiający w trosce o dobro pacjenta wymaga dla opatrunków do mocowania kaniul
potwierdzenia barierowości folii dla wirusów => 27 nm przez niezależne laboratorium, wyrób
medyczny klasa IIa?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2
Pozycja 18
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okładu zimno ciepło wypełnionego żelem,
wielokrotnego użytku w rozmiarze 10x26,5 cm.
Odpowiedź:
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Zamawiający dopuszcza okład zimno ciepło wypełniony żelem, wielokrotnego użytku w
rozmiarze 10x26,5 cm.
Zestaw VI
Pytanie 1
Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyeliminowanie w zadaniu nr 6 w
pozycji 5 wymogu potwierdzenia działania bakteriobójczego przeciwko szczepom bakterii
MRSA, MRSE, VRE, PRSP badaniami klinicznymi in vivo , bowiem stawianie ww. wymogu
stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp , art. 29 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej
„Pzp”) i art. 25 ust. 1 pkt. 2 Pzp w związku z brzmieniem § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zmawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z
2009 Nr 226, poz. 1817), przez bezpodstawne żądanie dokumentów dotyczących przedmiotu
zamówienia w sposób wskazujący na naruszenie zasady równego traktowania wykonawców
oraz zasady uczciwej konkurencji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyrażą zgody, pozostawia brzmienie opisu przedmiotu zamówienia bez
zmian. Zamawiający wyjaśnia, iż wbrew twierdzeniom wykonawcy nie wymaga złożenia
wraz z ofertą badań klinicznych.
Pytanie 2
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 6 pozycji 7 i 8 do osobnego zadania?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyrażą zgody, pozostawia brzmienie opisu przedmiotu zamówienia bez
zmian.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 6
pozycje 1-4 sformułowania „w kolorze złamanej bieli”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, jednakże dopuszcza w zadaniu nr 6 poz. 1-4 produkty w
odcieniach bieli.
Pytanie 4
Czy Zamawiający ma na myśli w zadaniu 6 pozycja 5 materiał hemostatyczny, który ma
niskie pH w przedziale 2,5-3,0 i zapewnia czas krzepnięcia krwi w 3-4 minuty?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 pozycja 2 opatrunków
nosowych w rozmiarze 5,5x1,5x2,0 cm? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6
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 6 umowy, będącego częścią siwz wynika, że
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Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w § 4 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 następującą
modyfikację postanowień umowy: W przypadku
zmniejszenia (nie osiągnięcia) szacunkowych kwot wskazanych w ust. 4 Wykonawcy nie będą
przysługiwać żadne roszczenia z tym związane., pod warunkiem, że niezrealizowana ilość
przedmiotu umowy nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia brzmienie opisu przedmiotu zamówienia bez zmian. Zadane
przez Wykonawcę pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający w
sposób jednoznaczny określił szacowaną liczbę zamawianych materiałów. Wykonawca
winien obliczyć cenę ofertową zgodnie z wartościami wskazanymi w SIWZ. Ponadto
Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z postanowieniem ust. 4 rozdziału XI SIWZ „W cenie
należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.”.

Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz jego załącznikach.
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