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Zespół Opieki Zdrowotnej
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32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę  materiałów opatrunkowych i  innych  wyrobów medycznych jednorazowego uzytku.

Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia treść zapytań i  udziela  
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„  Dotyczy   Pakietu VIII   
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do 
przetargu siatkę polipropylenową o wymiarach 8x15cm.”

Odpowiedź: 
NIE.

Pytanie 2
„Pakiet I poz. 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania kompresów 2x500 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź: 
TAK.

Pytanie 3
„Pakiet I poz. 4-6. Czy    Zamawiający  wymaga  elastycznej siatki zawierającej w swym składzie poliamid 
i poliuretan, a nie zawierającej bawełny, która jako włókno naturalnego pochodzenia w znacznie większym 
stopniu  wchłania  płyny  ustrojowe  niż  włókna  sztuczne,  przez  co  stanowi  pożywkę  dla  rozwijania  się 
bakterii?  Zastosowanie  w  rękawie  tylko  włókien  sztucznych  w znacznym stopniu  poprawia  także  jego  
zdolność powracania do stanu pierwotnego zwłaszcza po procesie sterylizacji.”

Odpowiedź: 
NIE

Pytanie 4
„Pakiet  I  poz.  7.  Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania  opaski  gipsowej  na perforowanym tubusie  z 
tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i 
nakładania opatrunku?”

Odpowiedź: 
Nie wymaga.

Pytanie 5
„Pakiet  II  poz.  22-25.  Czy  Zamawiający  dopuści  tupfery  jałowe  z  gazy  17  nitkowej?  W  przypadku 
odpowiedzi  negatywnej  prosimy o  wyrażenie  zgody na  wyłączenie  pozycji  do  oddzielnego  pakietu,  co 
pozwoli na wzięcie udziału większej liczbie Wykonawców, zapewnienie konkurencyjności postępowania i 
uzyskanie lepszej ceny dla Zamawiającego?”



Odpowiedź: 
NIE

Pytanie 6
„Pakiet II poz. 22. Czy Zamawiający dopuści tupfery o wymiarach 9,5 x 9,5 cm? W przypadku odpowiedzi 
negatywnej prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie pozycji do oddzielnego pakietu?”

Odpowiedź: 
NIE, NIE

Pytanie 7
„Pakiet  II  poz.  23-24. Czy  Zamawiający  dopuści  tupfery  o  wymiarach  15  x  15  cm?  W  przypadku 
odpowiedzi negatywnej prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie pozycji do oddzielnego pakietu.”

Odpowiedź: 
NIE, NIE

Pytanie 8
„Pakiet II poz. 1-7, 13-25. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sterylizowanych parą wodną 
– metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta i personelu? ”

Odpowiedź: 
TAK, za wyjątkiem pozycji 15.

Pytanie 9
„Pakiet IX poz.  2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch o gramaturze 17g/m2 pakowany a 
10szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź: 
NIE

Pytanie 10
„Pakiet X poz.  4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw serwet uniwersalnych o poniższym 
składzie:

skład                                       ilość     rozmiar

serweta z przylepcem 1 240x180

serweta z przylepcem 1 180x170
serweta z przylepcem - 

przylepiec na szerszym boku 2 90x75

serwetki do rąk 2 40x20
taśma medyczna 1 50x9

serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80

kieszeń na płyny z kształtką 1 42X35
fartuch chir. Perfect 1 L
fartuch chir. Perfect 2 XL

 

Odpowiedź: 
TAK

Pytanie 11
Pytania do projektu umowy:
„Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie 
wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?”



Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 12
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: 
TAK

Pytanie 13
„Czy Zamawiający może określić, jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie na pewno 
zamówiony?”

Odpowiedź: 
Zamawiający nie może określić.

Pytanie 14
„Czy Zamawiający zgadza się,  aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w przypadku co  
najmniej trzykrotnego uchybienia?” 

Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Pytanie 15
„Czy Zamawiający zgadza się aby kara w § 5 ust. 1b była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od 
wartości niezrealizowanej części umowy?”

Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmianę : dodatkowo w razie niedostarczenia przedmiotu w całości lub w części w 
ciągu jednego miesiąca od daty złożenia przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub niedostarczenia w tym 
terminie  przedmiotu  umowy wolnego  od  wad  Dostawca  zapłaci  na  żądanie  Odbiorcy karę  umowną  w 
wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy nie mniej jednak niż w wysokości 1/2 wartości o  
której mowa w paragrafie 1 pkt2 niniejszej umowy.

Pytanie 16
„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust.  1a) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione  
słowami „zwłoki?”

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 17
„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej)  treści:  „Strony  mogą  jednak  wyjątkowo  zmienić  ceny  jednostkowe  netto  w  przypadku 
przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia  
umowy  oraz  w  przypadku  gdy  suma  miesięcznych  lub  kwartalnych  wskaźników  cen  i  usług 
konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% -  
pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Odpowiedź: 
Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 18
„Czy Zamawiający w razie jakichkolwiek wątpliwości zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców 
do złożenia dodatkowych próbek?”



Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający zastrzegł sobie  możliwość wezwania Wykonawców do złożenie próbek  w  SIWZ.

Pytanie 19
„Czy Zamawiający wymaga aby dostawy  towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi 
środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość 
ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
10 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej ?.”

Odpowiedź: 
Zamawiający  wymaga  aby  dostawy  towaru  do  siedziby  Zamawiającego  odbywały  się  zgodnie
 z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 20
„Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru  pomagał przy jego rozładunku w miejscu 
wskazanym  przez  Zamawiającego  oraz  był  obecny  podczas  sprawdzenia  zgodności  towaru  z  
zamówieniem?” 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby Dostawca  dostarczał towar do magazynów Apteki Szpitalnej.

Pytanie 21
„Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez 
udziału pośredników?  Takie  rozwiązanie  daje  Zamawiającemu  pewność  należycie  wykonanej  dostawy 
oraz ,że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.”

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. 

Pytanie 22
„Pytanie dotyczy pakietu nr 12 poz. 4
Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na 
złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.” 

Odpowiedź: 
Nie 

Pytanie 23
„Dotyczy pakietu nr 12 poz. 6
Zwracamy się do Zamawiającego o podanie dokładnego rozmiaru jakiego oczekuje.
Podanie rozmiar L nie jest precyzyjny i każdy wykonawca może zaoferować różny rozmiar.”

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 24
„Dotyczy pakietu nr 12 poz. 11,12,13,14,15,16,17
Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego  pakietu co pozwoli na 
złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty”  

Odpowiedź: 
NIE

Pytanie 25
Pakiet I
Poz.  nr  4-6 –  czy  Zamawiający  wymaga,  aby  zaoferowane  elastyczne  siatkowe  rękawy opatrunkowe 
zawierały w swoim składzie min. 50% bawełny?



Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Poz. nr 11 – czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana wata bawełniano-wiskozowa zawierała w swoim 
składzie 70% bawełny i 30% wiskozy?

Odpowiedź: 
TAK

Pytanie 26
„Pakiet II
Poz.  nr  1-7,  16-21  –  czy  Zamawiający  wymaga,  aby  zaoferowane  kompresy  gazowe  jałowe  były 
sterylizowane bezpieczną metodą – parą wodną? Pozostałe parametry bez zmian.?”

Odpowiedź: 
TAK

Pytanie 27
„Pakiet III
Poz.  nr  3-5,  8-9 –  czy  Zamawiający  wymaga  aby  zaoferowane  przylepce  oraz  taśmy  samoprzylepne 
pakowane były indywidualnie a’ 1 szt. w  opakowanie chroniące przed zabrudzeniem i zawierające pełną 
identyfikację produktu? Pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź: 
TAK

Pytanie 28
PROJEKT UMOWY
§ 5 ust. 1 – Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących naliczania kar umownych i obniżenie ich w 
następującym zakresie:

-  §5 ust. 1 a) do kwoty 0,5% wartości niedostarczonego towaru
-  §5 ust. 1 b) do kwoty 1% wartości niedostarczonego towaru.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 29 
„Czy  zamawiający  w  pakiecie  nr  VIII  w  pozycji  1  dopuści  siatkę  polipropylen  monofilamentowy  o 
rozmiarze 6 x 11 cm ?”

Odpowiedź: 
NIE

Pytanie 30
„Czy  zamawiający  w  pakiecie  nr  VIII  w  pozycji  1  dopuści  siatkę  polipropylen  monofilamentowy  o 
rozmiarze 7,5 x 15 cm ?”

Odpowiedź: 
NIE

Pytanie 31
„Pytanie do pakietu XIV 

Pytanie do poz. nr 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie układu o niżej podanych parametrach technicznych: 



Jednorazowy  uk  ł  ad  oddechowy  CPAP  Infant  Flow   z  podgrzewanym  ramieniem  wdechowym 
przystosowany do nawilżacza Fischer  Paykel  model  MR850.  układ oddechowy  (  ś  rednica  10 mm na   
ca  ł  o  ś  ci uk  ł  adu zar  ó  wno generator jak i uk  ł  ad oddechowy,  rura karbowana)  . 

Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii 
wdechowej, kolor niebieski o długości 140-150 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką 
na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o  średnicy 7,6 mm z 
wycięciem pozycjonującym  oraz  gniazdem  podgrzewania  węża  w  kształcie  koniczynki  (do  MR850) z 
drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia 
proxymalnego  z generatorem. W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do 
pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm. Odcinek pomiarowy do 
proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową. 
Odcinek    łą  cz  ą  cy   nawilżacz  z  respiratorem,  mm  z  odejściem  Luer-lock  do  prowadzenia  pomiarów 
Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z 
generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek. Ko  ń  c  ó  wka donosowa   
łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w  różnych rozmiarach..”

Odpowiedź: 
Tak

Pytanie 32

“Pytanie do pakietu XIV 

Pytanie do poz. nr 7
Jaką komorę Zamawiający ma na myśli ręcznie napełnianą wodą czy z automatycznym pobieraniem wody ? 
“ 
Odpowiedź:
Zamawiający ma na myśli  komorę z automatycznym pobieraniem wody.

Pytanie 33

Pytanie  do  rozdziału  III. pkt.  5d  SIWZ  tj.  Oświadczenie  producenta  aparatu  Infant  Flow  SiPAP 
potwierdzającego kompatybilność oferowanego asortymentu z aparatem  -  dotyczy Pakietu XIV.

Zwracamy się z prośbą  o odstąpienie od wymogu żądania ww. oświadczenia żądanie oświadczenia niestety 
ogranicza konkurencję do jednej firmy. Obecnie na polskim rynku jest minimum trzy firmy które sprzedają 
akcesoria do Infant Flow żadnej z dwóch pozostałych firm nie uda się załatwić oświadczenia od producent 
akcesoriów firmy Dutchmed  tj.  firmy Care  Fusion  ww.  oświadczenia  bowiem jest  to  nierealne.  Żaden 
producent bowiem nie wystawi swojej konkurencji oświadczenia  że ich akcesoria są kompatybilne z jego 
aparatem w związku z tym prosimy jak na wstępie.”

Odpowiedź: 
Zamawiający odstępuje od wymogu załączenia do oferty oświadczenia producenta, ale wymaga dostarczenia 
wraz  z  ofertą  odpowiednich  dokumentów  potwierdzających  kompatybilność  oferowanych  akcesoriów 
z aparatem Infant Flow SiPAP  - dotyczy pakietu XIV.

Pytanie 34
„Pakiet  2,  poz.  7  -  Czy Zamawiający dopuści  kompresy gazowe jałowe  w opakowaniach  a’3  sztuki  z  
przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź: 
NIE



Pytanie 35
„Pakiet  2,  poz.  7 -  Czy Zamawiający dopuści  kompresy gazowe jałowe w opakowaniach a’10 sztuki  z 
przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź: 
NIE

Pytanie 36
„Pakiet  2,  poz.  16-21 -  Czy Zamawiający dopuści  kompresy gazowe jałowe 16W,  pozostałe  parametry 
zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź: 
NIE
Pytanie 37
„Pakiet 2, poz. 18, 21 - Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe w opakowaniach a’10 sztuki z 
przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź: 
NIE

Pytanie 38
„Pakiet 2, poz. 22-25 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje z pakietu?”

Odpowiedź: 
NIE

Pytanie 39
„Pakiet 3, poz. 6-9, 20-24 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje z pakietu?”

Odpowiedź: 
NIE

Pytanie 40
„Pakiet 7, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w rozmiarze M, pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ?”

Odpowiedź: 
TAK

Pytanie 41
„Pakiet 7, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w rozmiarze L, pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ?”

Odpowiedź: 
TAK

Pytanie 42
„Pakiet 9, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni z włókniny polipropylenowej laminowanej 
folią PE w rozmiarze uniwersalnym, nieprzemakalny, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź: 
NIE

Pytanie 43
„Pakiet  9,  poz.  1  -  Czy Zamawiający  dopuści  fartuch  chirurgiczny z  nieprzemakalnymi  wstawkami  w 
rozmiarze uniwersalnym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”



Odpowiedź: 
NIE

Pytanie 44
„Pakiet 9, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m2, pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ?”

Odpowiedź: 
NIE

Pytanie 45
„Pakiet  9,  poz.  3  -  Czy  Zamawiający  dopuści  jałową  osłonę  w  rozmiarze  14x250cm  lub  16x250cm, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”
Odpowiedź: 
TAK

Pytanie 46
„Pakiet 9, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści Osłona 3 -częściowa z folii polietylenowej na ramię C RTG:
* część górna o wym.  100cm x 160cm o gramaturze 65g/m².  Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą 

stabilizację osłony na urządzeniu

* część dolna o wym.  80cm x 150cm  o gramaturze 65g/m².  Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą 

stabilizację osłony na urządzeniu

* 2 x taśma przylepna o wym. 3cm x 100cm

Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG  do wklejenia w karcie 

pacjenta. Osłona pakowana podwójnie. Wewnętrzne opakowanie - torebka papierowa lub woreczek foliowy. 

Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie.”

Odpowiedź: 
NIE

Pytanie 47
„Pakiet  9,  poz.  5  -  Czy Zamawiający dopuści  serwetę  z  włókniny SMS,  pozostałe  parametry zgodne z  
SIWZ?”

Odpowiedź: 
NIE

Pytanie 48
„Czy  Zamawiający  miał  na  myśli  w  Pakiecie  Nr  XV  poz.  4  szczoteczki  do  pobierania  wymazów 
odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia  i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 
dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?”

Odpowiedź: 
TAK – wachlarzyk.

Pytanie 49
„Pakiet IX poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania fartuch ze ściągaczem zamiast  gumki,  pakowany a10 szt.  z  
odpowiednim przeliczeniem ilości ?”

Odpowiedź: 
TAK



Pytanie 50
„Pakiet IX poz. 5.
Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania serwety pakowanej  a 20 szt   z  odpowiednim przeliczeniem 
ilości?

Odpowiedź: 
TAK

Pytanie 51
„Pakiet IX poz. 6.
Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania serwety pakowanej  a 20 szt   z  odpowiednim przeliczeniem 
ilości?

Odpowiedź: 
TAK

Powyższe wyjaśnienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu  27.01.2015 r.


