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SPZOZ/SAN/ZP/24/2015          Sanok, dnia   6 marca  2015r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/05/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
   na dostawę materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego wielokrotnego i  

jednorazowego użytku    dla  SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru 

* Pytanie nr 1 -  dot. zad.   8, poz. 1  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:
Jałowy zestaw do laparoskopii II (pozycja litotomijna) -  wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i 
włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu 
Spunlace o gramaturze min. 70g/m. Skład : 

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 
0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową

- 1 serweta  o min. wymiarach 260x300cm  z przylepnym oknem 28x30x24cm, ze zintegrowanymi 
nogawicami i dwiema przezroczystymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne

- 2 ręczniki celulozowe  30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.  Zestaw  musi 
być zapakowany w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne naklejki 
transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. 
Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie 
zbiorcze (karton)  zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu 
zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 2 -  dot. zad.   8, poz. 2  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:
Jałowy zestaw do zabiegów urologicznych, dren  – serwety niezawierające celulozy ani 
wiskozy,  wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o 
minimalnej gramaturze 62 g/m².
 Skład :  
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x260cm  posiadająca : zintegrowane 
nogawice, worek do zbierania płynów z sitem i zaworkiem spustowym, przylepne okno 
nadłonowe oraz przylepne okno do obłożenia okolic krocza i bezlateksową osłonę na 
palec
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm 
- 1 dren 
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.  Zestaw w 
opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające 
nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu 
jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze 
(karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu 
zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak powyżej z zachowaniem pozostałych rozmiarów podanych w 
SIWZ.

* Pytanie nr 3 -  dot. zad.   8 poz 3  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:
Jałowy zestaw podstawowy - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego 
laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². 
Skład : 
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 górna  samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm
- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny  Spunlace  9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm 

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm.
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe 
zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na 
opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) 
zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny 
wskaźnik sterylizacji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 4 -  dot. zad. 8 poz 4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:
Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i 
włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu 
Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O  
Skład : 
- 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 górna  samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm 
- 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 175x200cm

 SPZOZ/SAN/ZP/24/2015  Strona 2 z 12



- 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym. 75x90cm  
- 1  taśma samoprzylepna wykonana  z włókniny Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm 
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe 
zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na 
opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) 
zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny 
wskaźnik sterylizacji.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 5 -  dot. zad.   8 poz 5-6  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów pięciowarstwowych SMMMS, 
szwy wykonane metodą ultradźwiękową, w rozmiarach M-XXL
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 6 -  dot. zad.   zapisów umowy:  
1).     Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich 
zmniejszenie do wysokości 0,5% w § 3 pkt. 2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne 
mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie 
wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych 
interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

2).    Prosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 3 poprzez dodanie do niego następującego zwrotu: "W 
takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana nastąpi 
automatycznie i nie wymaga formy aneksu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

* Pytanie nr 7 -  dot. zad.   7 poz. 4  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 
10x10cm, 20x20cm lub 15x15cm, w przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie  wyżej 
wymienionej pozycji. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 8 -  dot. zad.   8 poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, w którym serweta okrywająca pacjenta wykonana 

jest z laminatu 3-warstawowego o gramaturze powyżej 60 g/m2, spełniającego pozostałe wymogi 

zawarte w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 9 -  dot. zad. 8 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z ręcznikami w rozmiarze 30x20cm, spełniającego 
pozostałe wymogi SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 10 -  dot. zad.   8 poz. 4  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, w którym serwety okrywające pacjenta wykonane 
są z chłonnego trójwarstwowego laminatu o gramaturze powyżej 62 g/m2, odpornego na rozciąganie 
na sucho i mokro powyżej 200 kPa, w zestawie serweta na stolik Mayo w rozmiarze 80x142cm, 
ręczniki w rozmiarze 30x20cm. Zestaw posiada min. 3  etykiety samoprzylepne do dokumentacji 
medycznej. Pozostały skład i rozmiary zestawu zgodne z zapisami w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 11 -  dot. zad. 2, poz. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku hydrożelowego pakowanego w 
opakowania po a/10 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 12 - dot. zad. 3, poz. 1-3
Czy można zaoferować opaskę z gipsu pakowana a/2szt? Reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 13 -  dot. zad. 6
1). poz. 2 -  Czy można zaoferować serwetę samoprzylepną w rozmiarze 150 x  75 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2). poz. 3 -  Czy można zaoferować serwetę z taśma samoprzylepną w rozmiarze 90 x 100 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3). poz. 6 -  Czy można zaoferować serwetę samoprzylepną z otworem z możliwością dostosowania 
średnicy otworu w rozmiarze 45 x 75 cm lub 75 x 90 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w rozmiarze 75 x 90.

* Pytanie nr 14 -  dot. zad.   nr 6 poz. 6     
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety e rozmiarach 75x90 cm z samoprzylepnym 
otworem o średnicy 8cm, spełniającej wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

 
* Pytanie nr 15 -  dot. zad.   nr 8 poz. 1  
Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie  oferty na zestaw do operacji laparoskopowych wykonany z 2-
warstwowej włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 57,5 g/m2 ze wzmocnieniem 
serwety głównej w strefie krytycznej o gramaturze 112,5g/m2  o następującym składzie i rozmiarach:

      1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190
      2 ręczniki 30 x 40
      1 serweta na stolik Mayo 80 x 145
      1 serweta do laparoskopii II, 260 x 310 ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, 
      z otworem w okolicy jamy brzusznej, 28 x 32 z osłoną podpórek kończyn górnych, ze 

      zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 16  -  dot. zad.   nr 8 poz. 2   
Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie  oferty na zestaw do operacji TUR wykonany z 2-warstwowej 
włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 57,5 g/m2 o następującym składzie i 
rozmiarach:
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      1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190
      2 ręczniki 30 x 40
      1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24
      1 serweta do procedur TUR 225/260 x 210 ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne,  
      z otworem w okolicy odbytu o średnicy  5cm, z otworem nadłonowym o średnicy 8cm, ze    
      zintegrowaną torbą na płyny, w tym z sitkiem i zaworem do podłączenia drenu, z 
      bezlateksową osłoną na palec.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr  17 -  dot. zad.   nr 8 poz. 3   
 Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie  oferty na zestaw uniwersalny wykonany z 2-warstwowej 
włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 57,5 g/m2 o następującym składzie i 
rozmiarach:

      serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190
      2 ręczniki 30 x 40
      1 serweta na stolik Mayo 80 x 145
      2 serwety samoprzylepne, dwuwarstwowe 75 x 90
      1 serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa  175 x 180
      1 serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa, 150 x 240

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 18 -  dot. zad.   nr 8 poz. 4  
 Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie  oferty na zestaw uniwersalny wykonany z 3-warstwowej 
włókniny polipropylenowo-polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 74,2g/m2, o odporności na 
przenikanie cieczy wynoszącej 150cmH2O ( wymóg normy: 100H2O), o wytrzymałości na 
wypychanie na sucho 255kPa i na mokro 224kPa, z dwoma naklejkami do dokumentacji pacjenta , o 
następującym składzie i rozmiarach:

    
     1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190
     4 ręczniki 30 x 40
     1 serweta na stolik Mayo 80 x 145
     1 taśma samoprzylepna 9 x 50
     2 samoprzylepne serwety operacyjne, 3-warstwowe 75 x 90
     1 samoprzylepna serweta, 3-warstwowa, 175 x 180
     1 samoprzylepna serweta, 3-warstwowa, 150 x 240

 z serwetą chłonną na stół operacyjny  w rozmiarach 100x150cm pakowaną oddzielnie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 19 -  dot. zad.   nr 8 poz. 5 i 6  
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny SMMS ( co oznacza 
włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną) w rozmiarach odpowiednio: S/M – 120cm, L – 
130cm, XL – 150cm, o odporności na penetrację płynów w obszarze niekrytycznym wynoszącej 
32,4H2O, pakowanego w opakowanie wewnętrzne z papieru krepowego.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 20 -  dot. zad. 6, poz. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 75 x 90 cm spełniającej pozostałe 
wymagania stawiane w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 21 -  dot. zad. 6, poz.5
Czy Zamawiający określając wielkość średnicy otworu, dopuszcza również otwór o wymiarach 6 x 
8cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy produktów zamówienia:

* Pytanie nr 22  -  dot. zad.   1, poz. 10,11,12:   
Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane po 50 sztuk jednoczesnym przeliczeniem 
zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunki pakowane po 50 sztuk jednoczesnym przeliczeniem 

zamawianych ilości. 

* Pytanie nr 23 -  dot. zad.   1, poz. 14:   
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20x10cm pakowane po 50 sztuk z jednoczesnym 
przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie po 50 sztuk, natomiast podtrzymuje zapisy SIWZ co 

do rozmiaru 20x8.

* Pytanie nr 24 -  dot. zad.   1, poz. 17:   
Czy Zamawiający dopuści gazę 17nitkową?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gazę 17 nitkową. 

* Pytanie nr 25 -  dot. zad.   1, poz. 17:   
Czy Zamawiający dopuści gazę w składce o długości 200 m z jednoczesnym przeliczeniem 
zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 26 -  dot. zad. 1, poz. 18-19: 
Czy Zamawiający może określić, czy długości rękawów są podane w stanie swobodnym, czy 
roboczym?
Odpowiedź: Długości rękawów są podane w stanie roboczym. 

* Pytanie nr 27 -  dot. zad.   1, poz. 18-19:   
Czy Zamawiający dopuści rękawy wykonane z przędzy poliuretanowej (15%) i poliamidowej (85%)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 28 -  dot. zad. 1, poz. 26: 
Czy Zamawiający dopuści plastry o dł. 9,14m pakowane po 12 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że każdy plaster pakowany jest pojedynczo w 

plaster.
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* Pytanie nr 29 -  dot. zad.   1, poz. 27:   
Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane po 6 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że każdy plaster pakowany jest pojedynczo w 

plaster. 

* Pytanie nr 30 -  dot. zad.   1, poz. 28:   
Czy Zamawiający dopuści plastry o długości 1m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 31 -  dot. zad. 1, poz. 30: 
Czy Zamawiający dopuści plastry w rozmiarze 6x75mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 32 -  dot. zad.   1, poz. 31,32:   
Czy Zamawiający dopuści tupfery w rozmiarze 9,5x9,5 lub 15x15cm wykonane z gazy 17-nitkowej?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 33 -  dot. zad.   3, poz. 1-3:   
Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane a’2sztuki z jednoczesnym przeliczeniem Zamawianych 
ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 34 -  dot. zad. 4: 
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  wyroby  były  wykonane  z  gazy  bielonej  niechlorowo  i  były 
zaklasyfikowane w klasie IIa Reg. 7 jako wyroby inwazyjne?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

* Pytanie nr 35 -  dot. zad.   6, poz. 2:   
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 130x90cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 36 -  dot. zad.   6, poz. 4:   
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x45 cm lub 45x45 cm?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza serwetę w rozmiarze 75x45 cm.

* Pytanie nr 37 -  dot. zad.   6, poz. 5:   
Czy Zamawiający dopuści serwetę w owalnym otworem w rozmiarze 8x6cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 38 -  dot. zad. 6, poz. 6: 
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x60cm z otworem o średnicy 8cm lub w rozmiarze 
90x75 cm i owalnym otworem 8x6 cm?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza serwetę w rozmiarze w rozmiarze 90x75 cm.
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* Pytanie nr 39 -  dot. zad.    8, poz. 1:   
Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serwety wykonane są z włókniny podfoliowanej o 
gramaturze 56g/m2 w składzie (serweta na stolik narzędziowy pakowany poza zestawem):

serweta z otworem trapez i 
przylepcem 1 300x180 TRAPEZ 28x20x19

serweta na stół instrum. 1 190x150   

Odpowiedź: Zamawiający rozmiary z zachowaniem pozostałych parametrów.

* Pytanie nr 40 -  dot. zad.    8, poz.   
Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:
serweta  z  otworem 
elastycznym,  ochraniaczem 
na palec  i workiem na płyny 
z  sitem  i  zaworem  do 
zamocowania  drenu  i 
zintegrowanymi nogawicami

1 215x180 OKRĄG 5; 4

serweta na stół instrum. 1 190x150   
serweta na stolik Mayo 1 145x80   
serwetki do rąk 2 40x20   
taśma medyczna 1 50x9   

Odpowiedź: Zamawiający nie wie do jakiej pozycji odnosi się pytanie.

* Pytanie nr 41 -  dot. zad.   8, poz. 3:   
Czy Zamawiający dopuści zestaw, w skład którego wchodzą serwety o gramaturze 56g/m2 
zawierający następujące elementy:

serweta z przylepcem 1 240x150

serweta z przylepcem 1 180x170
serweta  z  przylepcem  - 
przylepiec na szerszym boku

2 90x75

taśma medyczna 1 50x9
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80
serwetki do rąk 2 40x20

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 42 -  dot. zad.   8, poz. 4:   
Czy Zamawiający dopuści obłożenie  z serwetami o gramaturze min. 62g/m2, o wodoszczelności 
191cm, wytrzymałości na sucho 108kPa i na mokro 95kPa, chłonności 824% z dwiema naklejkami do 
dokumentacji pacjenta o składzie:

serweta z przylepcem 1 240x150

serweta z przylepcem 1 180x170
serweta  z  przylepcem  - 
przylepiec na szerszym boku

2 90x75
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taśma medyczna 1 50x9
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80
serwetki do rąk 2 40x20

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 43 -  dot. zad.   8, poz. 5:   
Czy Zamawiający dopuści fartuchy, w których rękawy są łączone ultradźwiękami, z rzepem o zakresie 
regulacji min. 12 cm o odporności na przenikanie płynów 32cm pakowane w papier krepowany i 
torebkę papierowo-foliową?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 44 -  dot. zad.   8, poz 5:   
Czy Zamawiający nie  popełnił  omyłki  pisząc „pełnobarierowy w obszarze  wzmocnień”? w opisie 
przedmiotu  zamówienia  nie  ma  wymogu  wzmocnień  w  fartuchu,  pojawiają  się  one  dopiero  w 
następnej pozycji  w niniejszym pakiecie. Czy Zamawiający może potwierdzić, że w danej pozycji 
wymaga fartucha chirurgicznego z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 na całej powierzchni?
Odpowiedź: Zamawiający  nie  wymaga  fartucha  pełnobarierowego  w  obszarze  wzmocnień.  
Zamawiający potwierdza,  że  w danej  pozycji  wymaga fartucha chirurgicznego z  włókniny SMS o  
gramaturze 35g/m2 na całej powierzchni.

* Pytanie nr 45 -  dot. zad.   8, poz. 6:   
Czy Zamawiający dopuści fartuchy, w których rękawy są łączone ultradźwiękami, z rzepem o zakresie 
regulacji min. 12 cm o odporności na przenikanie płynów 32cm pakowane w papier krepowany i 
torebkę papierowo-foliową?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zapisów umowy:
* Pytanie nr 46 -  dot.   § 3 ust. 8 wzoru umowy   
Czy Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej 
(lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 
należytego wykonywania umowy.”?  
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed 
odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego 
wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę 
do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć 
skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 47 -  dot. § 4 ust. 2 wzoru umowy 
Czy Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej 
(lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca pisemnie wezwie drugą 
stronę do należytego wykonywania umowy.”?  

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby 
przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca wezwała drugą stronę do należytego 
wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje stronę 

 SPZOZ/SAN/ZP/24/2015  Strona 9 z 12



do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym 
uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 48-  dot.   § 7 ust. 3 wzoru umowy   
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Ponadto strony mogą wyjątkowo zmienić ceny również w przypadku 
przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia 
zawarcia umowy; bądź 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: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 49-  dot. zad.   1, pozycja 2-3  
Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkowa zawierającą min. 50% bawełny?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 50 -  dot. zad.    1, pozycja 7, 9  
Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylne w opakowaniu zbiorczym 50x2szt, z przeliczeniem 
zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem opakowań jednostkowych po 2 sztuki.

* Pytanie nr 51 -  dot. zad.   1, pozycja 10, 12, 14  
Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy na ranę pakowany a’30sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr52 -  dot. zad.   1, pozycja 18-19  
Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw opatrunkowy o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej 
oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 53 -  dot. zad.   1, pozycja 26  
Czy Zamawiający dopuści plaster na włókninie o długości 9, 14m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 54 -  dot. zad.   1, pozycja 26-28  
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby plastry pakowane były pojedynczo.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 55 -  dot. zad.   1, pozycja 29  
Czy Zamawiający dopuści plaster zastępujący nici pakowany a’6szt na bistrze, z przeliczeniem 
zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 56 -  dot. zad.   1, pozycja 30  
Czy Zamawiający dopuści plaster zastępujący nici pakowany a’3szt na bistrze, z przeliczeniem 
zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 57 -  dot. zad.   1, pozycja 30  
Czy Zamawiający dopuści plaster zastępujący nici w rozmiarze 6x75mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 58 -  dot. zad.   1, pozycja 31-32  
Czy Zamawiający dopuści tupfery kule?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 59 -  dot. zad.   1, pozycja 31-32  
Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 60 -  dot. zad.   3, pozycja 1-3  
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązanie 5-6 minut?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 61 -  dot. zad.   4, pozycja 5  
Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 62 -  dot. zad.   6, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 75x75cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 63 -  dot. zad.   6, pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 120x150cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 64 -  dot. zad.   6, pozycja 3  
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 80x90cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 65 -  dot. zad.   6, pozycja 4  
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 50x70cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 66 -  dot. zad.   6, pozycja 5  
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 6x8cm lub 
7cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę  z otworem o średnicy 6x8cm. 
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* Pytanie nr 67 -  dot. zad.   6, pozycja 6  
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 75x90cm z otworem o średnicy 6x8cm lub 
7cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę  z otworem o średnicy 6x8cm. 

* Pytanie nr 68 -  dot. wzoru umowy  
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów $3 ust. 2
W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę 
umowną w wysokości 0,5%   wartości brutto towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zama 
wijącego za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni jednał nie 
więcej niż 10% wartości brutto towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego.
Po upływie wyżej określonego 5-cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej 
ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo dochodzenia 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej karu umownej za zwłokę. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

   UWAGA:  
Wobec udzielonych wyjaśnień  na zapytania  Wykonawców jak również modyfikacji  treści 
SIWZ  mających  wpływ  na  zaoferowany  przedmiot  zamówienia,  należy  indywidualnie 
uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

                                          Z poważaniem
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