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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                                          

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na ddoossttaawwęę   pprrzzeeśścciieerraaddeełł   

jjeeddnnoorraazzoowweeggoo  uużżyyttkkuu..                                                      Nr sprawy:  ZP – 17 - 014 BN. 

               W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając 

zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami) , udzielam następującej 

odpowiedzi: 

Pytanie 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach Pakietu nr 1 poz. 

prześcieradła z perforacją co 37cm? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Prześcieradła z perforacją 
co 37 cm są dla Zamawiającego nie korzystne ekonomicznie (mają zastosowanie 
w szpitalach pediatrycznych). 

Pytanie 2) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2.     Prosimy o odstąpienie od wymogu nasączenia 
podkładów środkiem bakteriostatycznym. Podkłady z czystej celulozy doskonale spełniają 
funkcję bakteriostatyczną, służą  głównie do badań diagnostycznych ich wymiana następuje 
po wizycie każdego pacjenta. Wymóg nasączenia środkiem bakteriobójczym wskazuje na 
jednego producenta podkładów co narusza zasadę równego traktowania wykonawców 
oraz uczciwej konkurencji opisanych w art. 7 ust. 1 ustawy PZP. Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
Prześcieradła nasączone środkiem bakteriostatycznym stanowią dodatkowe 
zabezpieczenie przed zakażeniem krzyżowym co jest ważne dla pacjentów z obniżoną 
odpornością.    

Pytanie 3) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1.     Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. 1 
w osobny pakiet, Jesteśmy firmą higieniczną i zajmujemy się bezpośrednio importem 
podkładów ochronnych poz. 1 w rolce przez co możemy zaoferować lepszy jakościowo 
towar po niższej cenie co umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie 
środków budżetowych. Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na inny, 
dodatkowy podział przedmiotu zamówienia.  

Pytanie 4) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2.     Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 1 poz. nr 2 
i utworzenie z niej osobnego pakietu. Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża 
zgody na inny, dodatkowy podział przedmiotu zamówienia.  

Pytanie 5) Dotyczy Pakietu nr 1, Załącznik nr 1, poz. 1. Prosimy Zamawiającego 

o wydzielenie w/w pozycji z Pakietu nr 1. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na 

złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego pod 

względem ilościowym i jakościowym. Odp. Zamawiający na to pytanie udzielił  odpowiedzi 

w Pytaniu nr 3. 

Pytanie 6) Dotyczy Pakietu nr 1, Załącznik nr 1, poz. 2. Prosimy Zamawiającego 

o dopuszczenie w w/w pozycji prześcieradła bibułowego, 100% celuloza, 2-warstwowego, 

w rolce 50 mb,  o szerokości 50 cm, perforacji co 38 cm. Produkt zarejestrowany jako wyrób 

medyczny klasy I zgodnie z normą Dyrektywa o Wyrobach Medycznych, produkt oznaczony 
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znakiem CE. Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Prześcieradła z perforacją co 37 cm są dla 

Zamawiającego nie korzystne ekonomicznie (mają zastosowanie  w szpitalach 

pediatrycznych). 

Pytanie 7) Dotyczy Pakietu nr 1, Załącznik nr 1, poz. 2. Zwracamy się z prośbą 

o odstąpienie od wymogu zaoferowania podkładu nasączonego środkiem 

bakteriostatycznym, ze względu na fakt, że według naszej wiedzy jedynie jeden producent 

posiada produkt spełniający wymagania Zamawiającego, W związku z powyższym wymóg 

ten ogranicza możliwość wzięcia udziału w w/w postępowaniu innym producentom 

i dystrybutorom oraz ogranicza zasadę uczciwej konkurencji. Odp. Zamawiający na to 

pytanie udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 2.  
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