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                                               WYJAŚNIENIE nr 1 

dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu w 

trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego, 

materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych  

(sprawa nr  SE- 407/14/14) 

 

 

 W dniach 12 i 13 listopada 2014 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dot. 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego. 

 

 

Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety 

(Załącznik 2A, Załącznik 2B i Załącznik 2C osobno). 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostaje przy swoich warunkach, patrz SIWZ. 

 

Pytanie 2 – Załącznik 2A, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawek pakowanych a`50 sztuk z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianych ilości opakowań? 

Odpowiedź: 

TAK. Zamawiający dopuszcza tak zaoferowany artykuł.  

 

Pytanie 3 - Załącznik 2A, pozycja 81. 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 210 x 80 cm? 

Odpowiedź: 

NIE. Tylko takie jak określono w SIWZ.  

 

Pytanie 4 - Załącznik 2B, pozycja 2. 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy pakowanej a`25 sztuk w op. z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianych ilości opakowań? 
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Odpowiedź: 

TAK. Zamawiający dopuszcza tak zaoferowany artykuł.  

 

Pytanie 5 - Załącznik 2B, pozycja 3. 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy pakowanej a`50 sztuk w op. z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianych ilości opakowań? 

Odpowiedź: 

TAK. Zamawiający dopuszcza tak zaoferowany artykuł.  

 

Pytanie 6 - Załącznik 2B, pozycja 7. 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastra z tkaniny bawełnianej na szpuli bez pokrywki? 

Odpowiedź: 

NIE. Tylko taki jak określono w SIWZ.  

 

Pytanie 7 - Załącznik 2B, pozycja 13. 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastra w rozmiarze 6cm x 10cm a`50 sztuk z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań? 

Odpowiedź: 

TAK. Zamawiający wyjaśnia, iż w opisie tego artykułu powstał błąd, wobec czego 

Zamawiający podaje nowe brzmienie artykułu wymienionego w pozycji 13, załącznika 2B: 

„Plaster tkaninowy z opatrunkiem , o rozmiarach 10cm x 6cm, pakowany a` 100 szt. w 

opakowaniu zbiorczym”. 

Ponadto Zamawiający informuje, iż dopuści zaoferowanie w.w. plastra pakowanego a`50 szt. w 

opakowaniu zbiorczym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.  

 

Pytanie 8 - Załącznik 2B, pozycja 16. 

Czy Zamawiający oczekuje podania ceny za op. a`1sztuka, czy a`10 sztuk? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje podania ceny za opakowanie a`1sztuka. 

Ponadto Zamawiający w przypadku tej pozycji dopuszcza zaoferowanie innego niż 

„spongostan special” opatrunku tamującego krwawienie o ile spełnia on pozostałe wymagania, 

tj. rozmiar 7 cm x 5cm x 0,1cm, pakowany po 1 szt. w opakowaniu. 

 

Pytanie 9 - Załącznik 2B, pozycja 1-3 i 8-9. 

Czy Zamawiający pisząc w wymienionych pozycjach „`a … szt. w op.” miał na myśli 

kartonowość? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w ten sposób określił, po ile sztuk danego artykułu powinno być w opakowaniu 

zbiorczym (po ile sztuk powinien być pakowany). Najczęściej opakowaniami tymi są kartony.  

 

Pytanie 10 - Załącznik 2B, pozycja 2. 

Czy Zamawiający dopuści gazę opatr. bawełn. wyj. 1m x 1m a`40 szt. w opakowaniu 

zbiorczym (karton ość), z odpowiednim przeliczeniem ilości? Uprzejmie prosimy wskazać 

przeliczone jednostki/ilości. 
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Odpowiedź: 

NIE. Tylko taką jak określono w SIWZ.  

 

Pytanie 11 - Załącznik 2B, pozycja 4. 

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową 13N pakowaną: a 0,90x200 lub 17N: 0,90x50 lub 

0,90x100 lub 0,90 x 200 mb z przeliczeniem ilości? Uprzejmie prosimy wskazać przeliczone 

jednostki/ilości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga (uzupełniając tym samym podane w formularzu dane dotyczące 

artykułu), ażeby zaoferować gazę opatrunkową bawełnianą, 17N, o szerokości 0,9 m i długości 

100 m, licząc tę ilość jako 1 sztukę. Zmienia się jednocześnie jednostkę miary z opakowań na 

sztuki. Wymagana ilość wynosić więc będzie sztuk 20. 

 

Pytanie 12 - Załącznik 2B, pozycja 8.. 

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą pakowaną a 1szt, a kartonowość a 125 

szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: 

NIE. Tylko takie jak określono w SIWZ.  

 

Pytanie 13 - Załącznik 2B, pozycja 9. 

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą pakowaną a 1 szt., kartonowość 125 

opakowań a 1 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości? Uprzejmie prosimy wskazać 

przeliczone jednostki/ilości. 

Odpowiedź: 

NIE. Tylko takie jak określono w SIWZ.  

 

Pytanie 14 - Załącznik 2B, pozycja 13. 

Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem w rozm. 10 cm x 6 cm pakowany a` 100 szt. 

w op.? 

Odpowiedź: 

TAK. Zamawiający wyjaśnia, iż w opisie tego artykułu powstał błąd, wobec czego 

Zamawiający podaje nowe brzmienie artykułu wymienionego w pozycji 13, załącznika 2B: 

„plaster tkaninowy z opatrunkiem, o rozmiarach 10cm x 6cm, pakowany a` 100 szt. w 

opakowaniu zbiorczym” (patrz odpowiedź na pytanie 7). 

 

Pytanie 15 - Załącznik 2B, pozycja 16. 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek Trombouard o właściwościach identycznych jak 

„spongostan special” do szybkiego tamowania krwawienia w rozmiarze 10x10 cm pakowane a 

5 szt. lub 5x5 cm  

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie w tej sprawie zawiera odpowiedź na pytanie nr 8.  

 

Pytanie 16 

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, 

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 
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Odpowiedź: 

TAK, dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

 

Pytanie 17 

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych 

w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej 

samej cenie? 

Odpowiedź: 

NIE. W uzasadnionych przypadkach, takich które odnoszą się do wszystkich dostawców,                     

np. zaprzestanie produkcji danego artykułu (co wykonawca będzie zobowiązany 

udokumentować), zamawiający nie będzie składał zamówień na ten artykuł, a poprosi 

wykonawcę o zaoferowanie zamiennika. Warunki dostawy zamiennika, w tym jego cenę 

zamawiający będzie negocjował z wykonawcą.  

 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany 

obowiązującej stawki podatku VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Odpowiedź: 

TAK. Określono to już w § 4. ust. 2, tiret pierwsze projektu umowy. 

 

Pytanie 19 

Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy do 3% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy, gdy strony 

odstąpią od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca par. 9, ust. 1a)? 

Odpowiedź: 

NIE.  

 

Pytanie 20 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% 

zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia 

umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych 

opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 

Odpowiedź: 

NIE. 

 

Pytanie 21 Pozycja 44 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie długości jakiej oczekuje dla przyrządu do 

przetoczeń? 

Odpowiedź: 

150 cm 
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Pytanie 22 Pozycja 45-53 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rękawic pudrowych czy 

bezpudrowych? 

Odpowiedź: 

Wszystkie rękawice bezpudrowe. 

 

Pytanie 23 Pozycja 94 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej strzykawki oczekuje i o jakiej pojemności? 

Odpowiedź: 

Strzykawki Luer o poj. 50 ml. 

 

Pytanie 24 Pozycja 100 

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie długości drenu jakiej oczekuje? 

Odpowiedź: 

150 cm 

 

Pytanie 25 Pozycja 96 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakich masek krtaniowych oczekuje: 

jednorazowych czy wielorazowych? 

Odpowiedź: 

Wielorazowych. 

Ponadto informujemy, że odnośnie pozycji 99 wymagana długość przedłużki ambu – 210 cm. 

 

Pytanie 26 Załącznik 2C poz. 1 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do 

dezynfekcji endoskopów (także giętkich), sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania 

anestezjologicznego, w postaci koncentratu, opartego na bazie diaidehydu kwasu 

bursztynowego, z możliwością wielokrotnego stosowania sporządzonego, osiagającego 

spektrum działania: bakterie (M.Terrae/M.avium), grzyby, wirusy (HBV, HIV, HCV, Vaccina, 

Adeno), Papowa SV40 i Pollo, zarejestrowanego jako wyrób medyczny kl. IIb, w 

opakowaniach nie wymagających aktywatora, o pojemności a 2l po odpowiednim przeliczeniu 

ilości opakowań? 

Czy do obliczeń należy przyjąć 5l=5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego 

preparatu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 27 Załącznik 2C poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji 

powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie 

żywieniowym, na bazie etanolu i propan 1-olu, spektrum działania: B, Tbc (m.tuberculossis, 

M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccina, Rota), Adeno, Preparat 

szybko wysycha, nie pozostawia zacieków, posiada pozytywna ocenę użytkową IMiD oraz 

opinię z Kliniki Neonatologii, nie zawiera aldehydów, wykazuje bardzo dobrą tolerancję 
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materiałową, pozostawia przyjemny zapach. Opakowania 1L ze spryskiwaczem, z 

odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 28 Załącznik 2c poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji 

powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie 

żywieniowym, na bazie etanolu i propan 1-olu, spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossi, 

M.terrae), Mrsa, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota), Adeno, Preparat szybko 

wysycha, nie pozostawia zacieków, posiada pozytywną ocenę użytkową IMiD oraz opinię z 

Kliniki neonatologii, nie zawiera aldehydów, wykazuje bardzo dobrą tolerancję materiałową, 

pozostawia przyjemny zapach. Opakowania 1L lub 10L, z odpowiednim przeliczeniem ilości 

opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 29 Załącznik 2C, poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry 

przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów 

ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów 

oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użytku, z zawartością w 100g preparatu: 

45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez 

zawartość etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym 

MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m.in. HIV, HBV, Rota, Adeno, 

Herpes Simplex), w opakowaniach a 250ml z atomizerem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 30 Załącznik 2C, poz. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry 

przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów 

ustrojowych, zastrzykami, punktami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz 

do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, z zawartością w 100g preparatu: 45g 

2propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2 g 2-difenytolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez 

zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B(w tym 

MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m..in. HIV, HBV, Rota, Adeno, 

Harpes Simplex), w opakowaniach a 1 litr? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 31 Załącznik 2C, poz. 6 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat równoważny spełniający wszystkie 

wymogi i parametry opisane w SIWZ? 
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Odpowiedź: 

NIE. Tylko taki jak określono w SIWZ.  

 

Pytanie 32 Załącznik 2C, poz. 7 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do 

dezynfekcji endoskopów (także giętkich), sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania 

anestezjologicznego, w postaci koncentratu, opartego na bazie diaidehydu kwasu 

bursztynowego, z możliwością wielokrotnego stosowania sporządzonego, osiągającego 

spektrum działania: bakterie (M.Terrae/M.avium), grzyby, wirusy (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, 

Adeno), Papowa SV40 i Pollo, zarejestrowanego jako wyrób medyczny kl. IIb, w 

opakowaniach nie wymagających aktywatora, o pojemności a 2l po odpowiednim przeliczeniu 

ilości opakowań lub w opakowaniach 5l? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 33 

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie czy wycenić 

ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 

0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę? 

Odpowiedź: 

Brak. 

 


