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Dot. Nr sprawy: ZP/1/PN/17

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 2015 , poz.2164 z póź. zm.), Zamawiający  przesyła  zgodnie  z zapisami specyfikacji 
istotnych  warunków zamówienia  odpowiedź  na zadane  pytania do prowadzonego postępowania 
(nr sprawy:ZP/1 /PN/17) na: bieżące dostawy jednorazowych wyrobów higienicznych i 
chirurgicznych 
W przedmiotowym postępowaniu  wpłynęły  niżej przytoczone pytania.

Pytanie Nr 1
Pakiet nr 9, poz. 14
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy o długości 200 mb z jednoczesnym przeliczeniem 
zamawianych ilości?
odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w gazę
 
Pytanie Nr 2
Pakiet nr 9, poz. 18-20
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w opakowaniach zawierających 2 sztuk 
kompresów  z  jednoczesnym  przeliczeniem  zamawianych  ilości,  bez  opakowania  zbiorczego 
zawierającego 50 op. kompresów A’2 szt.? 
odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 3
Pakiet nr 9, poz. 18-20
Czy  Zmawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  kompresów  w  opakowaniach  25  x  2  sztuki  z 
jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w kompresy

Pytanie Nr 4
Pakiet nr 12, poz. 1
Czy Zmawiający wymaga podkładów nadających się do sterylizacji w parze wodnej? 
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie Nr 5
Pakiet nr 12, poz. 2
Czy Zmawiający wymaga podkładów sterylizowanych w parze wodnej? 
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga produktu sterylnego, gotowego do użytku.

Pytanie Nr 6
Dot. projektu umowy:
Jaki  procent  ilości  wyrobów  określonej  w  umowie  zostanie  przez  Zamawiającego  na  pewno 
zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny."
odpowiedź:
Zamawiający na tę chwilę nie może  przewidzieć jaki procent podanych ilości wyrobów będzie 
zamówiony. Podane ilości są ilościami szacunkowymi określonymi na podstawie  aktualnego stanu
wiedzy zamawiającego, jednak faktyczna  ilość zakupionych wyrobów  uzależniona będzie  od ilości przypadków 
chorych  wymagających ich zastosowania.

Pytanie Nr 7
Dot. projektu umowy:
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 oraz w



przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie Nr 8
Dot. 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 9 Pakiet 13 poz. 5-6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania opatrunku wykonanego z 80% wiskozy 
i 20% poliestru?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie 10 Pakiet 13 poz. 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 5 
x 6,5 cm? 
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 11 dotyczące Pakietu nr 9, poz. 18-20
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycjach  kompresów w 
opakowaniach 25x2 szt., z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w kompresy

Pytanie Nr 12 Pakiet 4, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 13 Pakiet 4, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x15cm?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 14 Pakiet 7, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 15 Pakiet 7, pozycja 7, 8
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm lub 6x8cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści  w poz 7 w/w serwetę  z otworem o średnicy 7cm a w poz 8 z otworem 6x8cm.

Pytanie Nr 16 Pakiet 7, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm z otworem o średnicy 6cm?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 17 Pakiet 10, pozycja 1-3
Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny bawełnianej z ząbkowanym brzegiem z klejem 
akrylowej naniesionym równomiernie?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 18 Pakiet 10, pozycja 4-6
Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą?
 Odpowiedź:
NIE



Pytanie Nr 19 Pakiet 6, pozycja 2
Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie serwety do operacji kończyny 221x328 cm z otworem ø 6 
cm. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w serwety

Pytanie Nr 20 Pakiet 10, pozycja 1-3
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  przylepców  tkaninowych  z  tkaniny  bawełnianej  pokrytej 
klejem akrylowym. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie Nr 21 Pakiet 10, pozycja 1-12
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepców o długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem 
ilości sztuk. 
Odpowiedź:

Pytanie Nr 22 Pakiet 13, pozycja 20
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 15cm x 15 cm. Pozostałe wymagania 
zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie Nr 23 Pakiet 13, pozycja 21
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 10 cm x 10 cm. Pozostałe wymagania 
zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie Nr 24 Pakiet nr 2 – pozycja 1 
 Czy Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do artroskopii  barku,  gdzie  serwety 
główne wykonane są z dwuwarstwowego laminatu PP + PE o gramaturze 55 g/m2 oraz posiadają wzmocnienie 
wykonane z włókniny SMS (łączna gramatura w miejscu wzmocnienia wynosi 110g/m2), o  wytrzymałość na 
rozerwanie  na  sucho  
i  mokro  min.  170  kPa  (strefa  niewzmocniona)  oraz  min.  375  kPa  (strefa  wzmocniona),  o  odporności  na 
przenikanie płynów min. 200 cm słupka H2O, o absorpcji płynów w strefie niewzmocnionej ok. 450%, a w 
strefie wzmocnionej ok. 950%, o następującym składzie:

Odpowiedź:
TAK

Pytanie  Nr  25    Pakiet  nr  2  –  pozycja 2  -   Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość zaoferowania 
obłożenia na stolik Mayo, dwuwarstwowe, sterylne, w kształcie worka min. 80x145cm, z zewnętrzną 



warstwą  włókniny,  o  absorpcyjności  450%,  warstwa  wewnętrzna  wykonana  z  piaskowanej  folii  
polietylenowej o gramaturze 57g/m2, gramatura całkowita 90g/m2?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 26    Pakiet nr 2 – pozycja 4-8 -   Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
opasek bez zawartości lateksu?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 27    Pakiet  nr 2 – pozycja 14-15 –   Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie,  że  
w kolumnie: asortyment zaszła omyłka pisarska i że Zamawiający wymaga jałowych serwet z nitką 
radiacyjną oraz tasiemką, 4-warstwowe, z gazy 17-nitkowej (Telasorb E lub równoważna)?
Odpowiedź:
TAK
Pytanie Nr 28    Pakiet nr 2 – pozycja 25 -   Czy Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania 
tamponów  z  gazy  jałowej,  20-nitkowej,  nr  3  x  20szt  (Pagasling  lub  równoważne)  w  rozmiarze 
20x20cm, na opakowaniu 2 etykiety typu TAG, pakowane po 20 op. w karton transportowy z etykietą 
identyfikującą wyrób dla zapewnienia czystego transportu wewnątrzszpitalnego i przechowywania?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 29   Pakiet nr 9 – pozycja 18-20 -   Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
kompresów gazowych w opakowaniu a’25x2szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 30   Pakiet nr 9 – pozycja 30 -   Czy Zamawiający wymaga opasek z 2 zapinkami?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza opaski z 2 zapinkami 
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