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 Katowice, dn. 21.02.2017r 
 
 

WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                

 

Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na  dostawę materiałów opatrunkowych.   Nr sprawy : ZP-16-133UN 

 
 
                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi : 
   
 
1. Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 10, dopuści złożenie oferty z opatrunkami o wymiarach 

nieznacznie odbiegającymi od wymaganych w SIWZ tj. 9x10cm dla poz.2, 9x15cm dla poz. 3, 9x25cm dla 
poz. 4 oraz 9x15cm dla poz. 5,  spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?  

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na opatrunki 9x10 dla poz.2, 9x25 poz.4, 9 x 15 dla poz.5. 
2. Pakiet 10 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji opatrunku na rany pooperacyjne, 

poliuretanowego w rozmiarze 7,5 x 5 cm.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

3. Pakiet 10 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji opatrunku na rany pooperacyjne, 
poliuretanowego w rozmiarze 10 x 10 cm.  
Odp: Zamawiający dopuszcza. 

4. Pakiet 10 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji opatrunku na rany pooperacyjne, 
poliuretanowego w rozmiarze 15 x 10 cm.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

5. Pakiet 10 poz.5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji opatrunku na rany pooperacyjne, 
poliuretanowego w rozmiarze 39 x 10 cm. 
 Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

6. Pakiet 5 poz. 4  Czy Zamawiający dopuści plaster tkaninowy z opatrunkiem w odcinkach 1mx6cm                           
z przeliczeniem ilości? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

7. Pakiet 5 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 7,6cm x 2,5cm?  Reszta parametrów 
zgodna z SIWZ. Odp: Zgodnie z SIWZ. 

8. Pakiet 5 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej o rozmiarze  
10cm x 12cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Odp. Zamawiający dopuszcza. 

9. Pakiet 7 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane A’5szt. lub A’2szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Odp: Zamawiający dopuszcza. 

10. Pakiet 7 poz. 14 Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający w miejsce kompresów pakowanych 
A'20szt. wymaga opakowania A'2 szt.?Odp: Zamawiający dopuszcza opakowanie a 20szt. 

11.  Pakiet 9 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne o rozmiarze całkowitym 90cm x 
170cm z wkładem chłonnym ok. 82cm x 58cm o chłonności nie mniejszej niż 1750ml? 
Odp: Zgodnie z SIWZ, wkład chłonny powinien obejmować całą długość prześcieradła.  

12.  Pakiet 10 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 8cm x 15cm? Reszta parametrów 
zgodna  z SIWZ. Odp: Zamawiający dopuszcza. 

13. Pakiet 18 poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu zabiegowego jałowego 
zapakowanego w torebkę papierowo-foliową o składzie: 

 serweta foliowana z warstwą chłonną 45 x 75 cm – 1 szt.  

 serweta foliowana z warstwą chłonną 45 x 75 cm z otworem 8 cm (centralnie) i przylepcem wzdłuż 
dłuższego boku - 1 szt.  

 kompres włókninowy o gramaturze: 40g/ m², 4 warstwowy , rozmiar: 5cm x 5 cm – 5 szt.  

 tupfery z gazy 17 nitkowej, gramatura gazy min. 23g/ m², rozmiar 30cm x 30 cm – 7 szt.  

 pęseta medyczna, rozmiar: 13-14 cm - 1 sztuka  

 nerka tekturowa – 1 sztuka  

 pojemnik plastikowy 125 ml, przezroczysty 
Odp: Zamawiający  dopuszcza.  
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14. Pakiet 18 poz. 3 Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zmawiający nie wymaga serwety foliowanej                        
z warstwą chłonną 50cm x 60cm z otworem 5cm – 1szt? Odp: Tak jest to omyłka pisarska. 
Zamawiający wymaga serwety foliowanej z warstwą chłonną 50 x 60  z otworem 5 cm – 1 sztuka. 

15. Pakiet 18 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści w miejsce nożyczek Stich Cutter, rozmiar 11cm – 1szt., nożyk 
do szwów rozmiar 11cm – 1szt? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 
Odp: Zgodnie z SIWZ. 

16. Pakiet 19 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z serwetą na stolik narzędziowy                             
o rozmiarze 150 x 190cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

17. Pakiet 19 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny duży z serwetą 2 warstwową 200cm x 
180cm z przylepcem, z serwetą 2 warstwową o rozmiarze 180cm x 300cm z przylepcem oraz dwoma 
szt. serwety 2 warstwowej o rozmiarze 90cm x 100cm z przylepcem? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 
Odp: Zgodnie z SIWZ. 

18. Pakiet 19 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych pozbawiony 
osłony na krocze? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Odp: Zamawiający dopuszcza. 

19. Pakiet 19 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści zestaw brzuszno-kroczowy z serwetą brzuszno-kroczową                         
2 warstwową 240cm x 260cm z oknami 34cm x 30cm i 10cm x 15cm oraz 4szt. ręczników włókninowych 
20cm x 40cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Odp: Zamawiający dopuszcza. 

20. Pakiet 21  Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego z serwetą z laminatu 2warstwoego 
o gramaturze 38g/m2? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Odp: Zamawiający dopuszcza. 

21. Pakiet 21 Czy nie doszło do omyłki pisarskiej ponieważ w składzie zestawu wymagają Państwo serwet 
włókninowych typu SMS oraz serwety z laminatu 2warstwowego natomiast pod zestawem zamieszczają 
Państwo opis serwet z laminatu 3warstowego? Odp: Zamawiający wymaga aby serwety były 2-
warstwowe.  

22. Pakiet nr 23 Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w poz. 5 zestawu i  nie należy zaoferować 9szt. worków 
na narządy zamiast 6szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. Odp: Zamawiający dopuszcza 9 
worków na narządy. 

23. Pakiet nr 23 Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 zestawu 2 szt. - uchwyt na przewody typu velcro                     
w rozmiarze 15cm x 10 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.  Odp: Zgodnie z SIWZ. 

24. Pakiet nr 23 Czy Zamawiający dopuści w poz. 17 zestawu 2 szt. opatrunku chłonnego? Pozostałe 
wymagania zgodne z SIWZ. Odp: Zgodnie z SIWZ  w poz. 17 są 2 szt. opatrunku. 

 
Pytania dotyczące projektu umowy: 
25. Zważywszy na treść § 1 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) 

Zamawiający na pewno zamówi? 
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. 
Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. 
KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego 
określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego 
obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W 
wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można 
zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem 
ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu 
dostaw będących przedmiotem zamówienia”. 

26. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione 
słowem „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. 
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, 
„kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu 
cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” 

27. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości netto przedmiotu 
umowy określonego w § 3 pkt. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto niezrealizowanej 
części umowy”?  
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości 
niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku 
odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie 
wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość 
niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 
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Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

28. Czy Zamawiający zgadza się aby § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego 
wykonywania umowy”?  
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed 
rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania 
umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania 
umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, 
które są niekorzystne dla obu stron. 

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo 
Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.  
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż 
sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie 
tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy 
były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku                  
z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku                  
z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 
Odp na pyt. Nr 25 - 28: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu 
umowy.  

29. Pakiet 8 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy opatrunek powinien umożliwiać prostą, 
trzystopniową metodę aplikacji pozwalającą na szybkie i pewne zamocowanie cewnika co ograniczy czas 
personelu medycznego na pielęgnację pacjenta. Odp: Powinien umożliwiać wymagania określone 
w SIWZ. 

30. Pakiet 14 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7,5cmx12cm 
spełniającego pozostałe zapisy SIWZ. Odp. Zamawiający dopuszcza. 

31. Pakiet  nr 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 7 pozycji 1,2,3,4,5,6,7,9? Zgoda na 
wydzielenie pozwoli na udział w nowo utworzonym pakiecie większej ilości oferentów, a co za tym idzie 
na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych ofert cenowo. Odp. Zgodnie z SIWZ. 

32. Pakiet nr 7 poz. 2,3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie w pozycji 2 i 3 w pakiecie 7, 
kompresów jałowych z gazy w opakowaniu 40 sztuk bądź 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
opakowań? Odp. Zgodnie z SIWZ. 

33. Pakiet  nr 10  poz. 1 Czy Zamawiający w  pakiecie 10  w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
samoprzylepnego opatrunku w rozmiarze 7 cm x 5cm, pozostałe parametry bez zmian?  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

34. Pakiet  nr 10  poz. 3 Czy Zamawiający w  pakiecie 10 w pozycji 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
samoprzylepnego opatrunku w rozmiarze15 cm x 8cm, pozostałe parametry bez zmian?  
Odp. Taki opatrunek znajduje się w pozycji 5 SIWZ. 

35. Pakiet nr 10 poz 1, 3 W przypadku negatywny odpowiedzi na pytanie 3 i 4 bardzo prosimy o 
wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu. Zgoda na wydzielenie pozwoli na udział większej iloci 
oferentów   a co za tym idzie uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnych cenowo ofert. 

36. PAKIET NR 6 Poz. nr 2-  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii 
twarzowo- szczękowej posiadającego dodatkowo w swoim składzie pojemnik w kolorze czerwonym                      
o pojemności 250 ml? Pozostałe parametry i skład bez zmian. Odp. Zamawiający dopuszcza. 

37. PAKIET NR 7 Poz. nr 2-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych 
pakowanych a’ 20 szt.? Odp: Zamawiający dopuszcza. 

38. PAKIET NR 17 Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych opatrunków do 
aktywnego oczyszczania ran, aktywowanych obustronnie, mogących pozostawać w ranie 72 godz.                     
w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm? Odp: Zgodnie z SIWZ. Wymagane opatrunki mogą pozostać w ranie 12h 
i 24 h oraz o podanych wielkościach. 

39. PAKIET NR 17 Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych opatrunków do 
aktywnego oczyszczania ran, aktywowanych obustronnie, mogących pozostawać w ranie 72 godz.? 
Odp: Zgodnie z SIWZ. Wymagane opatrunki mogą pozostać w ranie 12h i 24 h oraz o podanych 
wielkościach. 

40. PAKIET NR 17 Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych opatrunków do 
aktywnego oczyszczania ran, aktywowanych obustronnie, mogących pozostawać w ranie 72 godz.                     
w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm? 
LUB 
jałowych opatrunków do aktywnego oczyszczania ran, aktywowanych jednostronnie- od strony rany ( od 
strony zewnętrznej warstwa wodoszczelna), mogących pozostawać w ranie 72 godz. w rozmiarze 10 x 
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10 cm? Odp: Zgodnie z SIWZ. Wymagane opatrunki mogą pozostać w ranie 12h i 24 h oraz 
o podanych wielkościach. 

41. PAKIET NR 17 Poz. nr 5-6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych opatrunków do 
aktywnego oczyszczania ran, aktywowanych jednostronnie- od strony rany ( od strony zewnętrznej 
warstwa wodoszczelna), mogących pozostawać w ranie 72 godz. w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm? 
Odp: Zgodnie z SIWZ. Wymagane opatrunki mogą pozostać w ranie 12h i 24 h oraz o podanych 
wielkościach. 

42. PAKIET NR 17 Poz. nr 7-8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych opatrunków do 
aktywnego oczyszczania ran, aktywowanych jednostronnie- od strony rany ( od strony zewnętrznej 
warstwa wodoszczelna), mogących pozostawać w ranie 72 godz. z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości tj: poz. 7- 234 szt.; poz. 8-334 szt.? 
Odp: Zgodnie z SIWZ. Wymagane opatrunki mogą pozostać w ranie 12h i 24 h oraz o podanych 
wielkościach. 

43. PAKIET NR 19 Poz. nr 1-5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów operacyjnych 
posiadających w swoim składzie ręczniki celulozowe oraz serwety na stolik Mayo o z warstwą chłonną                     
w rozmiarze min. 60 x 145 cm? Odp: Zamawiający dopuszcza. 

44. PAKIET NR 19 Poz. nr 1; 3-5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego, 
zestawu do operacji tarczycy, zestawu do żylaków oraz zestawu brzuszno- kroczowego wykonanych                   
z laminatu 2- warstwowego o min. gram. 55 g/m2 z dodatkowymi padami chłonnymi w strefach 
krytycznych o gram. min. 110 g/m2, posiadających w swoim składzie 4 ręczniki?  
Odp: Zamawiający dopuszcza. 

45. PAKIET NR 19 Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego 
dużego posiadającego w swoim składzie chusty z gazy 20 nitkowej? Odp: Zamawiający dopuszcza. 

46. PAKIET NR 23 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do pobrań, w którym serweta 
główna ( pkt. 6) wykonana jest z laminatu 2- warstwowego o gram. min. 55 g/m2 z dodatkowym padem 
chłonnym o gram. min. 110 gm2, posiadającego w swoim składzie końcówkę do ssaka ( pkt. 2) o dł. 280 
mm; dren ( pkt. 3) o dł. 290 cm, serwetę na stolik Mayo ( pkt. 11) z warstwą chłonną w rozmiarze min. 60 
x 145 cm, tupfery oraz chusty z gazy ( pkt. 14 i 16) 20 nitkowe oraz elektrodę czynną ( pkt. 21) o dł. 320 
cm? Odp: Zamawiający dopuszcza. 

47. PAKIET NR 23  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do pobrań bez worków na 
narządy, które stanowią już osobny przedmiot zamówienia w Pakiecie nr 4?  
Odp: Zamawiający dopuszcza. 

48. PAKIET NR 23  Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia wraz z ofertą niesterylnych próbek celem 
potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów? Odp: Zamawiający dopuszcza. 

49. ZAPISY SIWZ Rozdział VI, pkt.9c- prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby materiał 
serwet spełniał wymagania wszystkich norm, czy tylko tych, które dotyczą danego wykonawcy? Pytanie 
nasze wynika z faktu, iż niektóre z norm wykluczają się wzajemnie. 
Odp: Zamawiający wymaga aby materiał serwet spełniał wymagania norm dotyczących danego 
asortymentu. 

50. PROJEKT UMOWY § 4, ust. 1-2- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar 
umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie: 

-  §4 ust. 1, do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej/ wadliwej części dostawy 
-  §4 ust. 2, do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy.  
51. Pakiet nr 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego                         

w rozmiarze 5 x 6,5 cm? Odp. Zgodnie z SIWZ. Opatrunek hydrożelowy o właściwościach zatrzymania 
drobnoustrojów uwadnia i zmiękcza martwicę. Rozmiar 5 x7,5 (+/ - 1cm). 

52. Pakiet nr 8 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej                  
z przeznaczeniem na palec, dłoń o szerokości 1,2- 1,5 cm lub 2,4-2,9 cm?  
Odp: Zamawiający dopuszcza rozmiar 2,4 -2,9 cm. 

53. Zadanie nr 22, pozycja 3 – 4 Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny w formie 
mikrowłókninowej struktury złożonej z 10 cienkich warstw, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odp: Zgodnie z SIWZ. 

54. Zadanie nr 22, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści materiał w rozmiarze 2,5 cm x 5,1 cm?  
Odp: Zamawiający dopuszcza.  

55. Zadanie nr 22, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści materiał w rozmiarze 10,2 cm x 5,1 cm? 
Odp: Zamawiający dopuszcza.  

56. Pakiet 5, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 2,5 x 7,6cm lub 1,9 x 7,2cm? 
Odp: Zgodnie z SIWZ. 

57. Pakiet 7, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’20sztuk? 
Odp: Zamawiający dopuszcza. 
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58. Pakiet 7, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’20sztuk? 
Odp: Zamawiający dopuszcza. 

59. Pakiet 7, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe? 
Odp: Zamawiający dopuszcza. 

60. Pakiet 7, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10 sztuk? 
Odp: Zamawiający dopuszcza. 

61. Pakiet 7, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści serwety z tasiemką? 
Odp: Zamawiający dopuszcza. 

62. Pakiet 7, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’5 sztuk? 
Odp: Zamawiający dopuszcza. 

63. Pakiet 9, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 810ml? 
Odp: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza, podkład o takich wymiarach nie jest stosowany 
na bloku operacyjnym. 

64. Pakiet 13, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 13x14cm? 
Odp: Zamawiający dopuszcza. 

65. Pakiet 13, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 12x29cm? 
Odp: Zamawiający dopuszcza. 

66. Pakiet 13, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 21x38cm? 
Odp: Zamawiający dopuszcza. 

67. Pakiet 20, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę w otworem o średnicy 6x8cm lub 7cm? 
Odp: Zgodnie z SIWZ. 

68. Pakiet 20, pozycja 2 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co 
umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  

69. Pakiet 20, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści ręczniki chłonne w rozmiarze 40x40cm pakowane a’1 
sztuka? Odp: Zamawiający dopuszcza. 

70. Pakiet nr 9, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu wykonanego                       
z celulozy wzmocnionej niebieskimi paskami (podkład chłonny wykonany z celulozowy laminowany folią 
PE o rozmiarze 80x210 cm) lub podkładu wykonanego z włókniny polipropylenowej laminowanej folią 
PE w rozmiarze 80x200 cm. Odp: Zamawiający dopuszcza. 

71. Dotyczy zapisów SIWZ – Rozdział IV, ust. 9, pkkt. E Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy 
Zamawiający oczekuje oświadczenia producenta, ze zaoferowane podkłady posiadają wymaganą 
chłonność mierzoną metodą ISO 119448-1 w zakresie wszystkich produktów zaoferowanych w pakiecie 
nr 9, ponieważ Zamawiający w rozdziale XIII, ust. 2 określił, że w ramach pakietu nr 9, ocenie jakościowej 
pod względem chłonności będą podlegały jedynie produkty zaoferowane w pozycjach nr 4 i 5. 
Natomiast dla pozycjach nr 1, 2 i 3 Zamawiający nie podał minimalnej wymaganej chłonności produktów.  
 Odp: Zgodnie z SIWZ. 

72. Pakiet 5 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy pokryty klejem o długości 9,15m                   
z przeliczeniem ilości ? Odp: Zamawiający dopuszcza 

73. Pakiet 5 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści plaster tkaninowy z opatrunkiem pokryty klejem o długości 5m 
z przeliczeniem ilości ? Odp: Zamawiający dopuszcza 

74. Pakiet 5 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści plaster hypoalergiczny  wodoodporny z opatrunkiem na folii              
z mikroperforacją na kleju akrylowym w rozmiarze 5cm x 7cm? Odp: Zgodnie z SIWZ. 

75. Pakiet 5 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści plaster przeźroczysty perforowany na folii o długości 9,15cm            
z przeliczeniem ilości ? Odp: Zgodnie z SIWZ. 

76. Pakiet 7 poz. 1-14 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych 
wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowane innymi, dopuszczonymi prawem 
walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie z SIWZ spełniają normy tzw. opatrunków 
inwazyjnych oraz chirurgicznych. Zgodnie z obowiązującą ustawą (art. 29): ”przedmiotu zamówienia nie 
można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów (...)”. Ograniczając 
możliwość złożenia oferty wyłącznie na produkty sterylizowane tą jedną metodą Zamawiający narusza 
w/w artykuł ustawy PZP. Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych pozostałymi 
dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni 
kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, i tp.) – nie ma w związku z tym 
przeciwwskazań. Wypełnienie zapisów norm prawnych, dotyczących sterylizacji wyrobów medycznych 
jest prawnym obowiązkiem wytwórcy danego wyrobu medycznego. Spełnienie tych norm, stanowiących 
o bezwzględnym bezpieczeństwie stosowania sterylnego wyrobu medycznego, potwierdzone zostaje 
przez wytwórcę umieszczeniem znaku bezpieczeństwa wyrobu medycznego CE. 
Fakt ten, po powołaniu odpowiednich norm, zostaje każdorazowo potwierdzony przez wytwórcę                    
w Deklaracji Zgodności, potwierdzonej i zbadanej w przypadku wyrobów sterylnych przez jednostkę 
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notyfikowaną, wydającą Certyfikat CE dla danego sterylnego wyrobu medycznego. Brak więc podstaw 
do twierdzenia, że dany wyrób sterylizowany konkretną metodą sterylizacyjną jest bezpieczniejszy czy 
w jakimkolwiek stopniu „lepszy” od innego wyrobu. Odp. Zamawiający dopuszcza. 

77. Pakiet 7 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe 17N 12W 5cm x5cm op. a’5 szt, spełniające 

pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?. Odp: Zamawiający dopuszcza. 
78. Pakiet 7 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe 17N 12W 5cm x5cm op. a’5 szt, spełniające 

pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ? Odp: Zamawiający dopuszcza. 
79. Pakiet 7 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe 17N 12W 7,5cm x 7,5cm op. a’20 szt ,   

spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? Odp: Zamawiający dopuszcza. 
80. Pakiet 7 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe 17N 12W 7,5cm x 7,5cm op. a’20 szt, 

spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ? Odp: Zamawiający dopuszcza. 
81. Pakiet 7 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną gazową z elementem RTG, spełniającą 

pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ? Odp: Zgodnie z SIWZ. 
Przytaczany ”element RTG” to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca 
w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz 
powszechniej stosowane na blokach operacyjnych.  

82. Pakiet 7 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści kompres jałowy włókninowy 30g, spełniający pozostałe 
wymagania zawarte w SIWZ ? Odp: Zamawiający dopuszcza. 

83. Pakiet 7 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści kompres jałowy włókninowy 30g a’5, spełniający pozostałe 
wymagania zawarte w SIWZ ? Odp: Zamawiający dopuszcza. 

84. Pakiet 7 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści kompres jałowy włókninowy 30g, spełniający pozostałe 
wymagania zawarte w SIWZ ? Odp: Zamawiający dopuszcza. 

85. Pakiet 7 poz. 13 Czy Zamawiający dopuści kompres jałowy włókninowy 30g, spełniający pozostałe 
wymagania zawarte w SIWZ ? Odp: Zamawiający dopuszcza. 

86. Pakiet 7 poz. 13 Czy Zamawiający dopuści kompres jałowy włókninowy 30g  op. a’2 szt., spełniający 
pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ? Odp: Zamawiający dopuszcza. 
Należy dodać, iż wyrażenie zgody na zadane pytania do pakietu nr 7 dotyczące sposobu sterylizacji jak             
i ilości sztuk w opakowaniu jednostkowym, pozwoli Zamawiającemu znacznie obniżyć koszty 
jednostkowe zakupu wskazanego asortymentu.  

87. Pakiet 8 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę o długości 20mb z przeliczeniem ilości ? 
Odp: Zamawiający dopuszcza. 
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