
Samodzielny Publiczny             Proszowice, dnia 13.01.2014 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę materiałów opatrunkowych

Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2014

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, 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
„Pakiet II, pozycja 1-17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? 
Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór 
bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 2
„Pakiet II, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 17N 12W 10x20cmx3szt lub x10szt. z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 3
„Pakiet III, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści plaster opatrunkowy z włókniny 6cmx5m, spełniający pozostałe wymagania 
SIWZ?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 4
„Pakiet III, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści przylepce 9,14mx5m, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 5
„Pakiet III, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści przylepce 9,14mx5m, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: 
Tak. 



Pytanie 6
„Pakiet III, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści przylepce na tkaninie bawełnianej lub na włókninie? 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 7
„Pakiet III, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran 6x75mmx3szt.?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 8
„Pakiet III, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny 75x80mm w op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 9
„Pakiet III, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny 75x55mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 10
„Pakiet III, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy w rozmiarze 6x7cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 11
„Pakiet III, pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy w rozmiarze 10x15cm, spełniający pozostałe wymagania 
SIWZ?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 12
„Pakiet III, pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy w rozmiarze 15x20cm, spełniający pozostałe wymagania 
SIWZ?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 13
„Pakiet III, pozycja 25-26
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? 
Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór 
bardziej korzystnego rozwiązania.



Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 14
„Pakiet VIII, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową w rozmiarze 6x11cm, spełniającą pozostałe wymagania 
SIWZ?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 15
„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: 
Zamawiając dopuszcza. 

Pytanie 16
„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: 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 17
„Pakiet II, poz. 24-27: 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 18
„Pakiet II, poz. 24: 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. 

Pytanie 19
„Pakiet II, poz. 25-26: 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. 

Pytanie 20
„Pakiet II, poz. 1-9, 15-27: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sterylizowanych parą wodną 
– metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta i personelu?



Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 21
„Pakiet VIII: Czy Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta wymaga zaoferowania siatek 
przebadanych na zawartość endotoksyn bakteryjnych wykazujących działanie gorączkotwórcze? Na 
potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytania do projektu umowy: 

Pytanie 22
„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: 
Nie. 

Pytanie 23
„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 24
„Czy Zamawiający może określić jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie na pewno 
zamówiony?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 25
„Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w przypadku co 
najmniej trzykrotnego uchybienia? 

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 26
„Czy Zamawiający zgadza się aby kara w § 5 ust. 1b była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od 
wartości niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 27
„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami 
„zwłoki”?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 28
„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”?
Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji 
w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana 
kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania 
aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: 
Nie. 

Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.01.2014 r.


