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Znak: AE/ZP-27-12/17                                    Tarnów, 2017-03-02 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy 

opatrunków i smoczków jednorazowych do butelek dla Specjalistycznego Szpitala im. E. 

Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

 

1. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści smoczki o kształcie 

anatomicznym, zwieńczenie smoczka o zaokrąglonej powierzchni zapewniające prawidłowe 

położenie języka, szyjka o regularnym kształcie, co zapewnia ssanie ze szczelnie zamkniętymi 

ustami (sprzyja oddychaniu przez nos). Smoczek sterylny, jednorazowego użytku 

przeznaczony do stosowania z preparatami gotowymi do spożycia, pakowany pojedynczo, 

przeznaczony dla dzieci od 0-6 m-ca? 

2.Dotyczy Pakietu Nr 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu 

równoważnego, tj. serwet gazowych z elementem RTG (zamiast nitki) i tasiemką? 

3.Dotyczy Pakietu Nr 17  poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 

Nr 17 poz. 1 serwety o wymiarach 23x33cm w opakowaniu a’5 szt., w ilości 160 opakowań, 

spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 

4.Dotyczy Pakietu Nr 17  poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 

Nr 17 poz. 2 serwety po procesie wstępnego prania? 

5.Dotyczy Pakietu Nr 17  poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 

Nr 17 poz. 3 serwet w opakowaniu zawierającym 100 sztuk, spełniających pozostałe 

wymagania zawarte w SIWZ? 

6.Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający, w zakresie Pakietu Nr 4, dopuści złożenie oferty z 

opatrunkiem o wymiarach 5x7,2cm, spełniającym pozostałe wymagania z SIWZ?  

7.Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4, poz. 5 - Czy Zamawiający, dokona modyfikacji SIWZ i wyłączy 

z Pakietu Nr 5 poz. 4 i 5, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości 

wykonawców?  

8.Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2 - Czy Zamawiający, w zakresie Pakietu Nr 6 poz. 2, dopuści 

złożenie oferty z opatrunkiem do mocowania wkłuć naczyniowych o wymiarach 9x7cm, 

wyposażonymi w dwa paski mocujące, umieszczonym na sztywnej folii ułatwiającej 

mocowanie?  

9. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1 - Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 7 poz. 1 , dopuści 

złożenie oferty z opatrunkiem o wymiarach 8x75cm, wraz z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości?  

10. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5, poz. 7 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 

odstąpienie od wymogu: „Kompresy ułożone w opakowaniu jednostkowym w systemie 

ułatwiającym aplikację z opakowania: grzbiet gładki/grzbiet składany (50szt/50szt lub 

25szt/25szt/25szt/25szt). Gaza ułożona gładko bez zagięć i zmarszczeń, 7,5cm x 7,5cm”. 

Powyższy zapis może sugerować konkretnego Wykonawcę, utrudniający tym samym 

przystąpienie innych Wykonawców do postępowania. W przypadku pozytywnej odpowiedzi 
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na powyższe pytanie Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 1 

do oddzielnego Pakietu pozycji 1-8. 

11. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1-4, 6, 10-14 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 

wydzielenie z Pakietu Nr 1 do oddzielnego pakietu pozycji 1-4, 6, 10-14. 

12. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 8 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z 

Pakietu Nr 2 do oddzielnego pakietu pozycji 8. 

13. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z 

Pakietu Nr 17 do oddzielnego pakietu pozycji 2. 

14. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3 – Czy Zamawiający wymaga 1650 opakowań a 5 kg? 

15. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek 

elastycznych o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

16. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11-13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek 

dzianych wykonanych z poliestru? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy w składkach 

200mb z odpowiednim przeliczeniem ilości ? 

18. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca o 

długości 5m z odpowiednim przeliczeniem ilości ? 

19. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca o 

długości 1m z odpowiednim przeliczeniem ilości ? 

20. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1-2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek 

gipsowych pakowanych a 2 szt.? Cena zostanie podana dla porównania za sztukę. 

21. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2 – Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodach 

użytkowych czy rzeczywistych obwodach pieluchomajtek? 

22. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek 

100% oddychających na całej powierzchni? 

23. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2 – Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających 

osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość 

wycieków? 

24. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2 – Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających 

podwójne elastyczne ściągacze taliowe, które pozwalają na optymalne dopasowanie 

pieluchomajtek do ciała pacjenta? 

25. Dotyczy Rozdziału XIV pkt. 16 Ogólne Warunki Umowy – Jak należy rozumieć 

obciążenie   Wykonawcy kosztem zakupu zastępczego, o którym mowa w pkt 16 Ogólnych 

Warunków Umowy? Czy chodzi o obciążenie wykonawcy różnicą pomiędzy ceną zapłaconą 

innemu dostawcy przez Zamawiającego a ceną wynikającą z umowy? 

26. Dotyczy Rozdziału XIV pkt. 13 Ogólne Warunki Umowy – Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na zmniejszenie kary w pkt.13 Ogólnych Warunków Umowy w SIWZ z 20% na 10%? 

27. Dotyczy Pakietu Nr 20 – Czy Zamawiający wymaga, a jeśli nie to czy dopuszcza 

pieluchomajtki wykonane w całości z laminatu oddychającego, czyli wykonane w całości z 

warstw przepuszczających powietrze?  

28. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5, poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

kompresów pakowanych a’100 szt.? 

29. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4-9  – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

kompresów gazowych z możliwością sterylizacji w temperaturze 122
0
 C? 

30. Dotyczy Pakietu Nr 14,  poz. 1, poz. 2 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

opasek gipsowych pakowanych w wodoodporne opakowania a’ 2 sztuki z jednoczesnym 

podaniem ceny za 1 szt. ? 
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31. Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 1 -  Prosimy Zamawiającego o podanie ilości w pozycji nr 1 w 

kolumnie ,,Ilość na okres 1 roku”. 

32. Dotyczy Pakietu Nr 16, poz. 1 - 5 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

opatrunku jałowego zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia ale siatką polietylenową , 

która pokrywa warstwę chłonną, zapobiegając przywieraniu warstwy do rany ? 

33. Dotyczy Pakietu Nr 17  poz. 1 - 3 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

serwet operacyjnych 20N 4W? 

34. Dotyczy Pakietu Nr 17  poz. 1 - 3 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

serwet poddanych praniu wstępnemu, co zwiększa ich chłonność , z tolerancją rozmiaru                 

+/- 10% ? 

35. Dotyczy Pakietu Nr 17  poz. 1 - 3 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

serwet operacyjnych z chipem RTG (jako elementem kontrastującym) wszytym w róg 

serwety?  

36. Dotyczy Pakietu Nr 17  poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 

w rozmiarze 20 cm x 30 cm? 

37. Dotyczy Pakietu Nr 17  poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 

niejałowej pakowanej a’ 5 szt. z jednoczesnym podaniem ceny za 1 sztukę serwety ? 

38. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 1,poz. 2  - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

tupferów gazowych z nitką RTG w kształcie fasoli, z gazy bawełnianej 24 nitkowej? 

39. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1 – Prosimy o określenie ilości zamawianej siatki. 

40. Dotyczy Pakietu Nr 4 – Prosimy o dopuszczenie opatrunku z gazikiem w miejscu wkucia, 

pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 

41. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1, poz. 3 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków 

posiadających sygnalizator w postaci zielonej linii, pokazującej optymalny moment zmiany 

opatrunku, zmniejszając tym samym liczbę przedwczesnych zmian spełniających pozostałe 

zapisy SIWZ.  

42. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2 – Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15cmx15cm, 

posiadających sygnalizator w postaci zielonej linii, pokazującej optymalny moment zmiany 

opatrunku, zmniejszając tym samym liczbę przedwczesnych zmian spełniających pozostałe 

zapisy SIWZ. 

43. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2 – Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15x15cm 

lub 20x30cm spełniającego pozostałe zapisy SIWZ. 

44. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2, 3 – Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 20; pozycje: 1,2,3): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, 

wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych 

ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ?  

45. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2, 3 – Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 20; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności 

w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z 

napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia 

złożenie reklamacji? 

46. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2, 3 – Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 20; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik 

chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części 

wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? 

47. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2, 3 – Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 20; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki 

wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? 
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48. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2, 3 – Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 20; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden 

ściągacz taliowy? 

49. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1– Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 20; pozycja 1): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 73-

122cm? 

50. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 20; pozycja 2): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-

144cm? 

51. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 3 – Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 20; pozycja 3): podkładów chłonnych 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze 

co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g? 

52. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2, 3 – Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 20; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni produktu, 

tj. w partii bioder jak również na całej powierzchni chłonnej produktu na zewnątrz i do 

wewnątrz? 

53. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1 - 2 – Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania 

opasek gipsowych z czasem wiązania 4-6 min. 

54. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1 – Prosimy o podanie ilości zamawianych opasek gipsowych 

gdyż w formularzu cenowym to pole jest niewypełnione. 

55. Dotyczy Pakietu Nr 19 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunek do mocowania 

i zabezpieczenia wkłuć naczyniowych w rozmiarze 9 x 11 cm z wcięciem na port pionowy. 

56. Dotyczy Pakietu Nr 4 – Czy Zamawiający wymaga opatrunku o parametrach : sterylny, 

poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 6 x 7 cm 

z ramką  i metką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. 

Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-

folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =›27 nm przez niezależne laboratorium na 

podstawie badań statycznie znamiennej ilości próbek (min 32). 

57. Dotyczy Pakietu Nr 19 – Czy Zamawiający wymaga opatrunku o następujących 

parametrach : sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych. 

Rozmiar 6 x 7 cm z ramką i metką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych 

zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, 

opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =›27 nm przez 

niezależne laboratorium na podstawie badań statycznie znamiennej ilości próbek (min 32). 

58. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania 

przylepców jedwabnych o wymiarach 1,25 cmx5m z jednoczesnym przeliczeniem 

zamawianych ilości na 120 szt. 

59. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku 

nasączonym parafiną o wym. 15cm x 20cm? 

60. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku 

nasączonym parafiną oraz chlorheksydyną  o wym. 10cm x 10cm? 

61. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku o wym. 

10cm x 12cm? 

62. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1 – Prosimy o podanie ilości sztuk opaski gipsowej jaką należy 

wycenić? 

63. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1-5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku 

włókninowego  z warstwą chłonną wykonaną w 80%  z włókien naturalnych oraz w 20% z 

poliestru? 
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 25 poz.1 smoczka o kształcie 

anatomicznym, zwieńczenie smoczka o zaokrąglonej powierzchni zapewniające prawidłowe 

położenie języka, szyjka o regularnym kształcie, co zapewnia ssanie ze szczelnie zamkniętymi 

ustami (sprzyja oddychaniu przez nos). Smoczek sterylny, jednorazowego użytku przeznaczony 

do stosowania z preparatami gotowymi do spożycia, pakowany pojedynczo, przeznaczony dla 

dzieci od 0-6 m-ca. Wymagania zgodnie z  SIWZ. 

Ad. 2 

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 serwet gazowych z elementami 

RTG (zamiast nitki) i tasiemką. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 3 

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 1 serwet gazowych 

o wymiarach 23 x 33 cm, natomiast nie wyraża zgody na zaoferowanie opakowań po 5 szt.,  

Zamawiający wymaga opakowań po 2 szt. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 4 

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 2 serwet po procesie 

wstępnego prania pod warunkiem zachowania wymagań SIWZ, a w szczególności rozmiaru 

serwet. 

Ad. 5 

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 3 serwet w opakowaniu 

zawierającym 100 sztuk. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 6 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 opatrunku o wymiarach 5 x 7,2 

cm. Wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 7 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 5 poz. 4 i 5. 

Ad. 8 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 2 opatrunku do 

mocowania wkłuć naczyniowych o wymiarach 9 x 7 cm, wyposażonych w dwa paski mocujące, 

umieszczonego na sztywnej folii ułatwiającej mocowanie. Wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 9 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 opatrunku o wymiarach 8 x 7,5 

cm. Wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 10 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 5, 7 podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający nie wyraża 

zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 do oddzielnego pakietu pozycji 1 - 8.  

Ad. 11 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 do oddzielnego pakietu pozycji 1-

4, 6, 10-14. 

Ad. 12 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 do oddzielnego pakietu pozycji 8. 

Ad. 13 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 17 do oddzielnego pakietu pozycji 

2. 

Ad. 14 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 3 wymaga 1650 opakowań po 5 kg. Pozostałe wymagania 

SIWZ bez zmian. 
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Ad. 15 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 10 dopuszcza również zaoferowanie opasek elastycznych 

o długości 5 m bez przeliczenia ilości tj. w ilości 11 000 sztuk. Pozostałe wymagania SIWZ bez 

zmian. 

Ad. 16 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 11-13 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek dzianych 

wykonanych z poliestru. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 17 

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie gazy w składkach 90 cm 

x 200 mb zgodnie z informacją pod pakietem w ilości 36 opakowań. Pozostałe wymagania 

zgodnie z SIWZ. 

Ad. 18 

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie przylepca o długości 5 m 

z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 40 sztuk. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 19 

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie przylepca o długości 1 m 

z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 800 sztuk. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 20 

Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1 - 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek gipsowych 

pakowanych po 2 szt. Wymagania zgodne z SIWZ. 

Ad. 21 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 – 2 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 22  
Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 – 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie 

pieluchomajtek 100% oddychających na całej powierzchni z zachowaniem pozostałych 

wymagań SIWZ. 

Ad. 23 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 – 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie 

pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na 

zewnątrz, z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 24 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 – 2 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 25 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem zawartym w pkt.XIV.22 SIWZ „….W przypadku 

zakupu od innych Wykonawców Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie 

pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u innego 

Wykonawcy powiększoną o koszty transportu naliczone przez innego Wykonawcę, a 

Zamawiający każdorazowo naliczy karę umowną w wysokości 1000 złotych za niezrealizowane 

przez Wykonawcę zamówienie…..” 

Ad. 26 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach 

Rozdziału XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.  

Ad. 27 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek 

o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 

Ad. 28 

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 5 i 7 kompresów 

pakowanych a’ 100 szt. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
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Ad. 29 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 4-9 kompresów gazowych 

z możliwością sterylizacji w temperaturze 122 st. C. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 30 

Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1-2 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na 

zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych w wodoodporne opakowania a’ 2 szt. 

Ad. 31 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  

2015 poz. 2164 z poź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ W Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 14 w poz.1 w kolumnie „Ilość na okres 1 roku”  

dodaje zapis o treści: 

„250.” 

Ad.32 

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 16 poz. 1-5 opatrunku jałowego z 

siatką polietylenową, która pokrywa warstwę chłonną, zapobiegając przywieraniu do rany. 

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.33 

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3 zaoferowanie serwet operacyjnych 

20N 4W. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.34 

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3  serwet po procesie 

wstępnego prania pod warunkiem zachowania wymagań SIWZ, a w szczególności rozmiaru 

serwet. Zamawiający nie wyraża zgody na tolerancję rozmiaru +/- 10%. 

Ad. 35 

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3 dopuszcza również zaoferowanie serwet operacyjnych 

z chipem RTG wszytym w róg serwety. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 36 

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie serwet w rozmiarze 20 

cm x 30 cm. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 37 

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie serwety niejałowej 

pakowanej po 5 szt. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 38 

Zamawiający w Pakiecie Nr 23 poz. 1, 2 dopuszcza również zaoferowanie tupferów gazowych 

z nitką RTG w kształcie fasoli, z gazy bawełnianej 24-nitkowej. Pozostałe wymagania SIWZ bez 

zmian. 

Ad. 39 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  

2015 poz. 2164 z poź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ W Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 15 w poz.1 w kolumnie „Ilość na okres 1 roku”  

dodaje zapis o treści: 

„750 (w stanie rozciągniętym).” 

Ad. 40 

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 41 

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 1 - 3 podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Ad. 42 

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 43 

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 44 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1,2,3 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 45 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek 

o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 

Ad. 46 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek 

o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 

Ad. 47 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek 

o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 

Ad. 48 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek 

o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 

Ad. 49 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania 

pieluchomajtek o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 

Ad. 50 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania 

pieluchomajtek o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 

Ad. 51 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 3 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania 

podkładów o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 

Ad. 52 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz.1,2,3 wymaga zaoferowania asortymentu, którego parametry 

zostały szczegółowo określone w SIWZ w Formularzu cenowym. 

Ad. 53 

Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz.1-2 dopuszcza również zaoferowanie opasek gipsowych z 

czasem wiązania 4-6 min. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 54 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  

2015 poz. 2164 z poź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ W Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 14 w poz.1 w kolumnie „Ilość na okres 1 roku”  

dodaje zapis o treści: 

„250.” 

Ad. 55 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 19 opatrunku do mocowania i 

zabezpieczenia wkłuć naczyniowych w rozmiarze 9 x 11 cm z wcięciem na port pionowy. 

Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 56 

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie: sterylnego, 

poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 6 x 7 cm 

z ramką i metką. Odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej 
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akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. 

Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27 nm przez niezależne laboratorium na podstawie 

badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje 

wymagania zawarte w SIWZ, w szczególności : „z wycięciem na port pionowy, przeźroczysty w 

szczególności w miejscu wkłucia, wodoodporny, elastyczny i hipoalergiczny, dobrze mocujący 

kaniulę”. 

Ad. 57 
Zamawiający w Pakiecie Nr 19 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie: sterylnego, 

poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych. Rozmiar 6 x 7 cm z ramką i 

metką. Odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy 

naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. 

Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27 nm przez niezależne laboratorium na podstawie 

badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje 

wymagania zawarte w SIWZ, w szczególności: „Hipoalergiczny, przeźroczysty, ..., bez wycięcia 

na port pionowy”. 

Ad. 58 

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie przylepców jedwabnych o 

wymiarach 1,25cm x 5m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości na 120 szt. 

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 59 

Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie opatrunku nasączonego 

parafiną o wymiarach 15cm x 20cm,  pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 60 

Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie opatrunku nasączonego 

parafiną oraz chlorheksydyną o wymiarach 10cm x 10cm,  pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 61 

Zamawiający w Pakiecie Nr 12 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania 

opatrunku o wymiarach i parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 

Ad. 62 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  

2015 poz. 2164 z poź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ W Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 14 w poz.1 w kolumnie „Ilość na okres 1 roku”  

dodaje zapis o treści: 

„250.” 

Ad. 63 

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 1 - 5 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania 

opatrunku o wymiarach i parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 

 

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U. z  2015 poz. 2164 z póź.zm.), wprowadza zmiany w treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1/ W Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 1 w poz.7 w kolumnie „Ilość sztuk/opakowań”  

usuwa zapis o treści: 

„5900” 

2/ W Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 21 w poz.4 w kolumnie „Ilość sztuk w opakowaniu”  

usuwa zapis o treści: 
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„1 szt.” 

3/ W Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 21 w poz.4 w kolumnie „Liczba opakowań” usuwa 

zapis o treści: 

„100” 

 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.31, Ad.39, Ad.54 i Ad.62 oraz powyżej 

dokonaną zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art.38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:  

- składanie ofert do dnia 08.03.2017r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 08.03.2017r. godz. 10:30  

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                  

w punkcie III.11, IX.1, X.1, Załącznika Nr 1 – Formularza Cenowego oraz zmiany ogłoszenia o 

zamówieniu. 

 

W załączeniu Załącznik Nr 1 – Formularz Cenowy po dokonanej zmianie treści SIWZ w 

zakresie Pakietu Nr 1, Pakietu Nr 14, Pakietu Nr 15 i Pakietu Nr 21. 
 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 

 

 

 

 


