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Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego

Dotyczy: przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitala
Powiatowego w Mielcu.
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579)
w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1, dot. Gr. 14 poz.1 (a-e):
Czy Zamawiający dopuści opatrunki na rany pooperacyjne poliuretanowe, z wkładem chłonnym w części
środkowej opatrunku? Jak na rysunku poniżej:

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2, dot. Gr. 14 poz.1 a:
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze: 10cm x 10cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 3, dot. Gr. 14 poz.1 a:
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu
asortymentowo-cenowym.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak

Pytanie nr 4, dot. Gr. 14 poz.1 b:
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze: 10cm x 15cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 5, dot. Gr. 14 poz.1 b:
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 25 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu
asortymentowo-cenowym.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 6, dot. Gr. 14 poz.1 e:
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze: 10cm x 30cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 7, dot. Gr. 9 poz.16-19:
Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną dzianą , niejałową, pakowaną indywidualnie, z zapinką, przy
długości:- 4 m – długość po relaksacji nie mniej niż 1,2 m - posiadają rozciągliwość powyżej 130 % - 5 m –
długość po relaksacji nie mniej niż 1,5 m - posiadają rozciągliwość powyżej 130 %?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 8, dot. Gr. 2:
Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45
cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 9, dot. Gr. 3 poz. 5-10:
Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 10, dot. Gr. 3 poz. 5-10:
Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 11, dot. Gr. 3 poz. 5-10:
Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 12, dot. Gr. 3 poz. 5-10:
Czy zamawiający dopuści kompresy sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 13, dot. Gr. 3 poz. 5-10:
Czy zamawiający wymaga kompresy sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 14, dot. Gr. 3 poz. 1-4:
Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 15, dot. Gr. 3 poz. 1-4:
Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak w pozycji 2, 3, 4
Pytanie nr 16, dot. Gr. 3 poz. 1-4:
Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 17, dot. Gr. 4 poz. 1-2:
Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 18, dot. Gr. 4 poz. 1-2:
Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 19, dot. Gr. 4 poz. 1-2:
Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 20, dot. Gr. 4 poz. 1-2:
Czy zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 21, dot. Gr. 4 poz. 1-2:
Czy zamawiający wymaga gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 22, dot. Gr. 4 poz. 4:
Czy zamawiający dopuszcza gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 23, dot. Gr. 4 poz. 4:
Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 24, dot. Gr. 4 poz. 4:
Czy zamawiający dopuszcza gazę w składce 17 nitkową, niejałową, 90 cm x 100 m ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
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Pytanie nr 25, dot. Gr. 4 poz. 4:
Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy

Pytanie nr 26, dot. Gr. 4 poz. 4:
Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27, dot. Gr. 4 poz. 4:
Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy

Pytanie nr 28, dot. Gr. 10:
Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na folie operacyjne do zabiegów długotrwałych o grubości 0,048 mm
sterylizowane tlenkiem etylenu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy

Pytanie nr 29, dot. Gr. 3:
Czy Zamawiający dopuści w Grupie 3 w pozycji 1 kompresy włókninowe 30gramowe, co umozliwi udział
w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30, dot. Gr. 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Grupy 4 pozycji nr 3, co umozliwi udział w przetargu większej
liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31, dot. Gr. 9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Grupy 9 pozycji 12, 13, 14,16, 17, 18 i 19, co umozliwi udział
w przetargu większej liczbieWykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32, dot. Gr. 14:
Czy Zamawiający dopuści w Grupie 14 dopuści opatrunki zgodne z poniższym opisem, coumozliwi udział
w przetargu większej liczbieWykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?
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Odpowiedź Zamawiającego:
Nie, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 33, dot. Gr. 14:
Czy Zamawiający dopuści w Grupie 14 w pozycji 1a opatrunek w opakowaniu a'25 szt z odpowiednim
przeliczeniem zamawianej ilości, co umozliwi udział w przetargu większej liczbieWykonawców,
a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 34, dot. Gr. 10, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o grubości 0,025 mm, sterylizowaną tlenkiem etylenu, rozmiar
powierzchni lepnej 28 cm x 30cm, rozmiar całkowity 28cm x 38,5cm? Pozostałe wymogi - zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie. Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 35, dot. Gr. 10, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o grubości 0,025 mm, sterylizowaną tlenkiem etylenu, rozmiar
powierzchni lepnej 28 cm x 45cm, rozmiar całkowity 28cm x 53,5cm? Pozostałe wymogi - zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie. Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 36, dot. Gr. 10, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o grubości 0,025 mm, sterylizowaną tlenkiem etylenu, rozmiar
powierzchni lepnej 40 cm x 42cm, rozmiar całkowity 40cm x 50,5cm? Pozostałe wymogi - zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie. Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 37, dot. Gr. 10, poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o grubości 0,025 mm, sterylizowaną tlenkiem etylenu, rozmiar
powierzchni lepnej 45 cm x 55cm, rozmiar całkowity 45cm x 63,5cm? Pozostałe wymogi - zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie. Zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr 38, dot. Gr. 11:
Prosimy o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu
o grubości 22 +/1 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta;
powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm).
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 39, dot. Gr. 15, poz. 2:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku nasączonego parafiną w rozmiarze 10cm x 20cm. Pozostałe
wymogi - zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie dopuszczamy.
Pytanie nr 40, dot. Gr. 15, poz. 3:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku nasączonego parafiną w rozmiarze 10cm x 30cm. Pozostałe
wymogi - zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie dopuszczamy.
Pytanie nr 41, dot. Gr. 10:
Czy Zamawiający, w zakresie grupy 10, dopuści złożenie oferty z foliami operacyjnymi o wymiarach 40x27cm
(pow. przylepma 24x27cm) dla poz. 1 i 2, 40x40cm (pow. przylepna 24x40cm) dla poz. 3 oraz 50x60cm (pow.
przylepna 34x60cm) dla poz. 4?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
Pytanie nr 42, dot. Gr. 14:
Czy Zamawiający, w zakresie grupy 14, dopuści złożenie oferty z opatrunkami o wymiarach 9x10cm
pakowanymi po 40szt. dla poz. 1, 9x15cm pakowanymi po 40szt. dla poz. 2, 9x20cm pakowanymi po 40szt. dla
poz. 3, 9x25cm pakowanymi po 40szt. dla poz. 4 oraz 9x35cm pakowanymi po 50szt. dla poz. 5?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy.
Pytanie nr 43, dot. Gr. 2:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższym pakiecie serwet 17 nitkowych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
Pytanie nr 44, dot. Gr. 2:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższym pakiecie serwet 4 warstwowych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
Pytanie nr 45, dot. Gr. 5, poz. 1a-1c:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższych pozycjach opasek gipsowych
pakowanych a’1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 46, dot. Gr. 14, poz. 1a-1e:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższych pozycjach opatrunków pakowanych
pojedynczo w opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe zgodnie
z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 47, dot. wzoru umowy:
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 3 ust. 6 terminu do 5 dni roboczych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 48, dot. wzoru umowy:
Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez dodanie do § 8 ust. 2 lit. e) następującego zapisu: „Zmiana
umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 49, dot. wzoru umowy:
Prosimy o modyfikację § 8 ust. 2 lit. f) projektu umowy w następujący sposób: „w przypadku niewyczerpania
wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w terminie obowiązywania umowy określonym w § 10
umowy, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu jej obowiązywania na czas określony nie
dłuższy niż 6 miesięcy, nie dłużej niż do wykorzystania wartości umowy. Przedłużenie umowy może nastąpić w
drodze obustronnie podpisanego aneksu.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 50, dot. wzoru umowy:
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 8 ust. 2 lit. g) o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy
kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy
nastąpi w formie aneksu.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 51, dot. wzoru umowy:
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do
wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 9 ust. 1 lit. a) oraz b) zdanie pierwsze i do
wysokości 1 % w § 9 ust. 1 lit. c). 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 Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 52, dot. wzoru umowy:
Prosimy o wykreślenie zdania drugiego z § 9 ust. 1 lit. b) projektu umowy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 53, dot. wzoru umowy:
Prosimy o wykreślenie zapisów § 11 ust. 3-5 projektu umowy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 54, dot. Gr. 2, poz. 1a-b:
Czy Zamawiający dopuści serwety bez naklejki z danymi produktu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie, zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr 55, dot. Gr. 2, poz. 1a:
Czy Zamawiający dopuści serwety 17N, 6warstwowe?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie, zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 56, dot. Gr. 2, poz. 1b:
Czy Zamawiający dopuści serwety 17N 4warstwowe?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie, zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 57, dot. Gr. 4, poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową w opakowaniu a’100m wraz z wyceną z odpowiednim
przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak dopuszczamy
Pytanie nr 58, dot. Gr. 5, poz. 1a-1c:
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości,
opaski o czasie wiązania 3 minuty, czas sztywnienia 4 min?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie, zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 59, dot. Gr. 9, poz. 1,6:
Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane a’24szt z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrągleniem do
pełnego opakowania?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak dopuszczamy
Pytanie nr 60, dot. Gr. 9, poz. 2,5:
Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane a’12szt z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrągleniem do
pełnego opakowania?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 61, dot. Gr. 9, poz. 3-4:
Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane a’6szt z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrągleniem do
pełnego opakowania?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 62, dot. Gr. 10, poz. 1-4:
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o grubości 0,03mm, sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 63, dot. Gr. 10, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o wymiarze całkowitym 30cm x 28cm (część lepna 22cm x 30cm)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 64, dot. Gr. 10, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o wymiarze całkowitym 45cm x 28cm (część lepna 45cm x 22cm)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 65, dot. Gr. 10, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o wymiarze całkowitym 40cm x 42cm (część lepna 40cm x 36cm)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 66, dot. Gr. 10, poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o wymiarze całkowitym 45cm x 55cm (część lepna 45cm x 49cm)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 67, dot. Gr. 15, poz. 1-5:
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’10szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem
zamawianych ilości?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 68, dot. Gr. 4, poz. 1, 2:
Czy Zamawiający dopuści w Grupie 4 w pozycji 1 i 2 gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu, co umożliwi udział
w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 69, dot. Gr. 3, poz. 1:

Pozycje 1 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Grupy nr 3
i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 70, dot. Gr. 14, poz. 1a i 1b:
Pozycje 1a, 1b - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków do ran pooperacyjnych
pakowanych a’ 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym? Pozostałe parametry
opatrunków bez zmian.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 71, dot. Gr. 22, poz. 1:
Pozycje 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tamponików z celulozy w opakowaniach
zawierających 1 rolkę a’ 500 szt. tamponików, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym?
Pozostałe parametry tamponów bez zmian
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 72, dot. Gr. 1, poz. 5:
Czy Zamawiający dopuści Tupfer typu fasolka z nitka RTG, wykonaną z gazy bawełnianej 17 nitkowej o
wykroju 15x15 cm, w opakowaniu typu blister pakowana po 10 szt.?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 73, dot. Gr. 1, poz. 6:
Czy Zamawiający dopuści Tupfer typu fasolka z nitka RTG, wykonaną z gazy bawełnianej 17 nitkowej o
wykroju 9,5x9,5 cm, w opakowaniu typu blister pakowana po 10 szt.?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr 74, dot. Gr. 1, poz. 7-8:
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wstępnego prania serwety?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 75, dot. Gr. 2, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści serwetę 17-nitkową 8-warstwową, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 76, dot. Gr. 3, poz. 1:
Czy Zamawiający mógłby określić jakiej gramatury kompresów włókninowych wymaga ?
Odpowiedź Zamawiającego:
od 30 – 40 g/m2
Pytanie nr 77, dot. Gr. 5, poz. 1:
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego,
z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub
deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 78, dot. Gr. 6, poz. 1-2:
Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały falbanki boczne z elastycznej przędzy skierowane na
zewnątrz, co minimalizuje ryzyko przygniecenia falbanek przez użytkownika w trakcie użytkowania, a co za
tym idzie zwiększa się zabezpieczenie przed bocznymi przeciekami?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 79, dot. Gr. 6, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści pielucho-majtki dla pacjentów dorosłych leżących, o chłonności, 1500ml, nocne,
hypoalergiczne, z dwoma zapięciami na bokach, obwód w pasie 55-80 cm ( S ), z materiału przepuszczającego
parę wodną , bez lateksu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
Pytanie nr 80, dot. Gr. 6, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści pielucho-majtki dla pacjentów dorosłych leżących, o chłonności, 2000ml, nocne,
hypoalergiczne, z dwoma zapięciami na bokach, obwód w pasie 55-80 cm ( S ), z materiału przepuszczającego
parę wodną , bez lateksu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 81, dot. Gr. 7, poz. 1:
Czy Zamawiający wymaga, aby pielucho-majtki posiadały falbanki boczne z elastycznej przędzy skierowane na
zewnątrz, co minimalizuje ryzyko przygniecenia falbanek przez użytkownika w trakcie użytkowania, a co za
tym idzie zwiększa się zabezpieczenie przed bocznymi przeciekami?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 82, dot. Gr. 9, poz. 11:
Czy Zamawiający dopuści Plaster włókninowy z opatrunkiem, z wkładem chłonnym, klej hypoalergiczny, szer.
6cm x 1m z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
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Pytanie nr 83, dot. Gr. 9, poz. 16:
Czy Zamawiający dopuści opaskę z jedną zapinką?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 84, dot. Gr. 14, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści jałowy, włókninowy, elastyczny, opatrunek do ran pooperacyjnych z wkładem
chłonnym, z warstwą zapobiegającą przywieraniu do ran, samoprzylepny, klej hypoalergiczny, brzegi
zaokrąglone, rozmiary:
poz. 1a, 8 cm x10 cm pakowane a’50 z przeliczeniem ilości?
poz. 1b, 8 cm x15 cm pakowane a’50 z przeliczeniem ilości?
poz. 1c, 10 cm x 20 cm pakowane a’50 z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 85, dot. wzoru umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione
słowami „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez
wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia
rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za
zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 86, dot. wzoru umowy:
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki
VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 87, dot. wzoru umowy:
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 oraz w przypadku gdy suma
miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia
zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
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