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 Katowice, dn. 15.09.2017r 
 
 

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-17-089BN  

 
 
                  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. Pakiet 1:Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 zestawu serwetę 3-warstwową o rozmiarze 160cmx240cm z 

otworem 30x60 wypełnioną folią chirurgiczną z zintegrowanym ekranem anestezjologicznym? Reszta 
parametrów zgodna z SIWZ. Odp: Zgodnie z SIWZ. 

2. Pakiet 1:Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 zestawu kieszeń samoprzylepną 1-sekcyjną o rozmiarze 
30x40 PE? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Odp: Zamawiający dopuszcza. 

3. Pakiet 1:Czy Zamawiający dopuści miski w poz. 4 i 20 o różnych średnicach dna i góry, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. Odp: Zamawiający dopuszcza miski gdzie różnica w średnicy nie jest 
większa niż 2 cm. 

4. Pakiet 1:Czy Zamawiający dopuści w poz. 18 dren CH24 270 cm? Odp: Zamawiający dopuszcza. 

5. Zważywszy na treść § 1 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) 
Zamawiający na pewno zamówi? Odp. Zamawiający podane ilości określił na podstawie 
dotychczasowego zużycia i w takich ilościach zamierza zrealizować zamawiany asortyment. 
Jednakże Zamawiający nie wie jacy pacjenci będą hospitalizowani w okresie związania umowa 
i jakich materiałów opatrunkowych będą potrzebowali, dlatego też Zamawiający nie jest w stanie 
określić faktycznego zużycia. 

6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem 
„zwłoki”? 

7. 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”?  

8. 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”? Odp 6-8: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany  w treści projektu umowy.  

9. 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. 

 
10. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do pobrań bez worków na narządy w składzie 

i niezależnie pakowanych od zestawu worków oraz podanie w tej pozycji ceny łącznej za zestaw bez 
worków + 6xworki na narządy. Odp: Zamawiający dopuszcza, i  wymaga podania ceny za cały zestaw 
łącznie z workami. Zamawiający wymaga aby oferowana ilość worków była adekwatna dla 
zamawianych zestawów: 220 zestawów +6 worków na narządy dla każdego zestawu tj.  razem 1320 
worków. Zamawiający wymaga wyceny 220 zestawów do pobrań w tym 1320 worków na narządy.  

 
11. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia wraz z ofertą niesterylnych próbek celem potwierdzenia 

spełnienia wymaganych parametrów? Odp: Zamawiający dopuszcza. 
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12. Czy Zamawiający wymaga aby chusty z gazy wchodzące w skład zestawu były wstępnie prane co 
przyspiesza czas chłonięcia cieczy przez materiał gazowy. Odp: Zamawiający dopuszcza. 

 
13. W związku z faktem iż pakiet nr 1 jest powtórzonym postępowaniem z 28.08.2017r., które zostało 

unieważnione (ZP-17-078BN, pakiet nr 4), czy Zamawiający uwzględni przesłane wcześniej próbki 
zestawu do pobrań narządów łącznie z workami do obecnej oceny i możliwość nieskładania ponownie 
w/w próbek z ofertą w bieżącym postępowaniu? Odp: Zamawiający wymaga złożenia próbek w nowym 
toczącym się postępowaniu ZP-17-089BN, z racji utylizacji poprzednich próbek. 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                              Dyrektor SPSKM 
                                                                                                                              im. Andrzeja Mielęckiego 

dr n med. Włodzimierz Dziubdziela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


