
Śrem, dnia 15.01.2018r

                                              

Dot. Nr sprawy: ZP/1/PN/18

Udzielenie odpowiedzi

do specyfikacji

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 
2017 , poz.1579 z póź. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy:ZP/1 /PN/18) na  bieżące  dostawy jednorazowych 
wyrobów higienicznych i chirurgicznych dla  Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie 
sp. z  o.o.

Pytanie nr 1, Pakiet 13 poz. 5-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania opatrunku wykonanego z 80% wiskozy 
i 20% poliestru?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2, Pakiet 13 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 5 x 
6,5 cm? 

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 3 Dotyczy: ZP/1/PN/18, Pakiet 9A, ilość pozycji 20, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i 
uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu 
cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to 
zapobiega  ryzyku zapalenia  żyły  i  jest  korzystne  w zapobieganiu  CRBSI do  której  dochodzi  wskutek 
migracji  flory  bakteryjnej.  Mocowanie  jest  produktem bez  lateksowym redukując  tym samym ryzyko 
wystąpienia  reakcji  alergicznych.  Produkt  jest  wyjątkowo  cienki,  wodoodporny  oraz  przepuszczający 
powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu 
wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może 
całkowicie  wyeliminować konieczność  ich chirurgicznego przyszywania,  zmniejszając  tym samym ilość 
czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia 
wielokrotne  jej  otwarcie  w  celu  zmiany  -  poprawienia  położenia  mocowanej  linii  bez  konieczności 
każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. 
Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 4 Dotyczy: ZP/1/PN/18, Pakiet 15, ilość pozycji 9, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i 
uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu 
cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to 
zapobiega  ryzyku zapalenia  żyły  i  jest  korzystne  w zapobieganiu  CRBSI do  której  dochodzi  wskutek 
migracji  flory  bakteryjnej.  Mocowanie  jest  produktem bez  lateksowym redukując  tym samym ryzyko 
wystąpienia  reakcji  alergicznych.  Produkt  jest  wyjątkowo  cienki,  wodoodporny  oraz  przepuszczający 
powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu 



wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może 
całkowicie  wyeliminować konieczność  ich chirurgicznego przyszywania,  zmniejszając  tym samym ilość 
czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia 
wielokrotne  jej  otwarcie  w  celu  zmiany  -  poprawienia  położenia  mocowanej  linii  bez  konieczności 
każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. 
Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: 

Nie

Pytanie nr 5 Dotyczy: ZP/1/PN/18, Pakiet 15, ilość pozycji 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i 
uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu 
cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to 
zapobiega  ryzyku zapalenia  żyły  i  jest  korzystne  w zapobieganiu  CRBSI do  której  dochodzi  wskutek 
migracji  flory  bakteryjnej.  Mocowanie  jest  produktem bez  lateksowym redukując  tym samym ryzyko 
wystąpienia  reakcji  alergicznych.  Produkt  jest  wyjątkowo  cienki,  wodoodporny  oraz  przepuszczający 
powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu 
wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może 
całkowicie  wyeliminować konieczność  ich chirurgicznego przyszywania,  zmniejszając  tym samym ilość 
czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia 
wielokrotne  jej  otwarcie  w  celu  zmiany  -  poprawienia  położenia  mocowanej  linii  bez  konieczności 
każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. 
Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź:

 Nie

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z Pakietu nr 9A i stworzy osobny pakiet? 

Odpowiedź:

 Nie

Pytanie nr 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 oraz pozycji 8  z Pakietu nr 15 i 
stworzy osobny pakiet? 

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 8 , Pakiet nr 10

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści rozmiar 5,5 x 2,0 x 1,5cm lub 5,5 x 2,5 x 1,5 cm? Tak mała róż-
nica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Odpowiedź: 

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 9 , Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem? 

Odpowiedź: 

Tak

Pytanie nr 10

Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy dotyczącego § 5 ust. 1.1.:

za opóźnienie w dostawie zamówionej partii towaru w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanejczęści 
zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień, przy czym wysokość kary umownej naliczonej z tego tytułu nie 
może przekroczyć 8% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Zapisy w projekcie umowy dotyczące kar umownych są niewspółmiernie wysokie i taki zapis sprawia, że 
strony umowy nie są równoprawne.



Odpowiedź: 

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 11,Pakiet nr 9A,Pozycja 10  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku ocznego nielepnego wykonanego z waty 
opatrunkowej z otuliną gazową z bawełny?

Odpowiedź: 

Tak

Pytanie nr 12 ,Pakiet nr 9A,Pozycja 12  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych 25 x 2 sztuki – pozostałe 
parametry bez zmian?

Odpowiedź: 

Tak, z jednoczesnym przeliczeniem ilości

Pytanie nr 13,Pakiet nr 9A,Pozycja 17 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca zastępującego nici chirurgiczne w rozmia-
rze: 3 x 76 mm – pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: 

Tak

Pytanie nr 14, Pakiet nr 9A,Pozycja 19  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca zastępującego nici chirurgiczne w rozmia-
rze: 6 x 76 mm – pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: 

Tak

Pytanie nr 15,   Pakiet nr 9A,   Pozycja 20  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca zastępującego nici chirurgiczne w 
rozmiarze: 6 x 101 mm – pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: 

Tak

Pytanie nr 16   ,Pakiet nr 9A,  Pozycje 8-9 i 11

 Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji z całości zadania i utworzenia z nich 
odrębnego przedmiotu zamówienia? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie 
wykonawców.  

Odpowiedź: 

Nie 

Pytanie nr 17,Pakiet 7 poz.9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie  serwety  włókninowej jałowej 75x75 cm  z 
przylepnym otworem 6x8 cm.

Odpowiedź: 

Nie 

Pytanie nr 18, Pakiet 7 poz.9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie  serwety  włókninowej nieprzylepnej jałowej 

75x90 cm  z otworem 7 cm.



Odpowiedź:

 Nie 

Pytanie nr 19,Pakiet 9 poz.18-20

 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy podając jednostkę miary opakowanie,

 miał na myśli opakowanie 50 x 2 sztuki? Czy też opakowanie jednostkowe 2 sztuki?

Odpowiedź: 

Zamawiający miał na myśli  opakowania 50x2szt.

Pytanie nr 20, Pakiet 9 A poz. 1-6 

Zwracamy się o wydzielenie wyżej wspomnianych pozycji do osobnego pakietu. Proponowane przez nas 
rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postepowania, co pomoże Zamawiającemu w wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

Odpowiedź:

 Nie 

Pytanie nr 21,Pytanie nr 21,Dot. pakietu 7 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90x130cm?

Odpowiedź: 

Tak

Pytanie nr 22, Dot. pakietu 7 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź: 

Tak

Pytanie nr 23, Dot. pakietu 7 poz. 5: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 160x250cm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 24, Dot. pakietu 7 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem 8cm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 25,Dot. pakietu 7 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 40x45cm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 26,Dot. pakietu 7 poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem 6x8cm i przylepcem wokół otworu?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 27, Dot. pakietu 7 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem 8cm i przylepcem wokół otworu?



Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 28, Dot. pakietu 9 poz. 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy opatrunkowej w rozmiarze 0,9x200cm?

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje gazy w rozmiarze 0,9m x 1m lum 1mx1m

Pytanie nr 29 dot. projektu umowy: 
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 nr 30, Pakiet 9,Poz.14

Czy zamawiający dopuszcza gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m? 

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 31, Pakiet 9,Poz.14

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr  32, Pakiet 9,Poz.14

Czy zamawiający dopuszcza gazę w składce 17 nitkową, niejałową, 90 cm x 100 m ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 33, Pakiet 9,Poz.14

Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga ww. gazy

Pytanie nr 34, Pakiet 9,Poz.14

Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga ww. gazy

Pytanie nr 35, Pakiet 9,Poz.14

Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga ww. gazy

Pytanie nr 36, Pakiet 9,Poz.15,16

Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

Odpowiedź: 



Zamawiający dopuszcza, nie wymaga ww. gazy

Pytanie nr 37 , Pakiet 9,Poz.15,16

Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga ww. gazy

Pytanie nr 38 , Pakiet 9,Poz.15,16

Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga ww. gazy

Pytanie nr  39, Pakiet 9,Poz.15,16

Czy zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: 

Tak

Pytanie nr 40 , Pakiet 9,Poz.15,16

Czy zamawiający wymaga gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga ww. gazy

Pytanie nr 41 , Pakiet 9,Poz.17-23

Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga ww. gazy

Pytanie nr 42 , Pakiet 9,Poz.17-23

Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga ww. gazy

Pytanie nr  43, Pakiet 9,Poz.17-23

Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odpowiedź:

 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga ww. gazy

Pytanie nr 44 , Pakiet 9,Poz.17-20

Czy zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Tak



Pytanie nr 45 , Pakiet 9,Poz.17-23

Czy zamawiający wymaga gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga ww. gazy

Pytanie nr 46 , Pakiet 9,Poz.28-30

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: 
poliestrowych i poliamidowych?

Odpowiedź: 

Nie 

Pytanie nr 47 , Pakiet 7.poz 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 48,Pakiet 7, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm lub 6x8cm?

Odpowiedź: 

Zamawiający  dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm lub 6x8cm

Pytanie nr 49, Pakiet 7, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm lub 6x8cm?

Odpowiedź: 

Zamawiający  dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm lub 6x8cm

Pytanie nr 50, PAKIET 3, pozycja 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie podkładów nieprzemakalnych wykonanych z dwóch warstw 
delikatnej bibuły i jednej warstwy folii (bez niebieskich nitek wzmacniających) . Gramatura całkowita 
56g/m² w tym folia 22 ± 2 μm?

Odpowiedź: 

Tak

Pytanie nr 51, PAKIET 3, pozycja 5

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie podkładów nieprzemakalnych wykonanych z dwóch 
warstw delikatnej bibuły i jednej warstwy folii (bez niebieskich nitek wzmacniających) . Gramatura 
całkowita 56g/m² w tym folia 22 ± 2 μm w rozmiarze 77x210cm?

Odpowiedź: 

Tak

Pytanie nr 52,  PAKIET 3,   pozycja 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie serwetki do rąk o wym. 40 cm x 40 cm z włókniny typu 
spunlace o gramaturze 56g/m² +- 2g/m2?Odpowiedź:

Tak

Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego 
-www.szpitalwsremie.pl                                               

                                                             mgr farmacji

Agnieszka Witkowska


