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                    Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej 

              55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53-55 

               tel. 071 312 09 20, 312 14 98 

 

Trzebnica, 28.10.2014 r. 

Nr postępowania: ZP/10/2014     

 
 

ODPOWIEDZI 1 

 
Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu                         

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną 

dostawę materiałów opatrunkowych, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz.907 z późn zm.), odpowiada na pytania 

Wykonawców, które brzmią: 

 

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 1 poz.6 

Czy Zamawiający dopuści ligninę w rolkach 150g z przeliczeniem ilości wymaganych przez 

Zamawiającego (40 op.) ? 

Odpowiedź:. Tak, Zamawiający dopuszcza w poz. 6 ligninę w rolkach 150g.W takim 

przypadku należy zaoferować 40 op 

 

Pytanie 2. Dotyczy pakietu 15: 

Czy Zamawiający dopuści serwetę 17n z elementem RTG typu CHIP i dodatkową tasiemką? 

Odpowiedź : Nie, zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 3. Pakiet nr 1 Poz. nr 6  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ligniny w rolkach pakowanej w 

opakowania o gramaturze 150g? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w poz. 6 ligninę w rolkach 150g.W takim przypadku 

należy zaoferować 40 op 

 

Pytanie 4. Pakiet nr 3 Poz. nr 1  
Czy Zamawiający wymaga, aby wata opatrunkowa zawierała w swoim składzie 70% bawełny i 

30% wiskozy? 

Odpowiedź: Tak 

 

 

Pytanie 5. Pakiet nr 5 Poz. nr 1  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku do mocowania kaniul z 

nacięciem pokrytego hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku? 

Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 6. Pakiet nr 9 Poz. nr 1  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 

10*10 cm? 

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 7. Poz. nr 2  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 

20*20 cm? 

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza 

 

 

Pytanie 8 Pakiet nr 13 Poz. nr 1-3  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawów opatrunkowych siatkowych 

pakowanego w opakowania a 11,6m w stanie nierozciągniętym z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości? 

Odpowiedź:. Tak  

 

Pytanie 9 .Poz. nr 3  
Czy dopuści możliwość zaoferowania rękawa opatrunkowego siatkowego o szerokości 7cm? 

Odpowiedź:. Tak zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 10.Pakiet nr 21 Poz. nr 1-3  

Czy Zamawiający dopuści możliwość opatrunku piankowego o wysokim potencjale 

retencyjnym chłonności 10g/g? 

Odpowiedź:. Tak zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 11 Poz. nr 2  
Czy Zamawiający dopuści możliwość opatrunku piankowego w rozmiarze 11x11cm? Pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź:. Nie zamawiający nie dopuszcza 

 

 

Pytanie 12 Poz. nr 3  
Czy Zamawiający dopuści możliwość opatrunku piankowego pakowanego w opakowania a 3 

szt.? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź:. Nie zamawiający nie dopuszcza 

 

 

 

Pytanie 13. Pakiet nr 22 Poz nr 1  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w żelu z zawartością 

hydroksyetylocelulozy, karboksymetylocelulozy i karbomeru oraz pakowanego w strzykawki o 

gramaturze 15g z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry bez 

zmian. 

Odpowiedź:. Nie zamawiający nie dopuszcza 

 

 

Pytanie 14 Pytanie 1 Pakiet 21, poz. 3 

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze15 x 20 cm, pakowanego po 5 sztuk w 

opakowaniu zbiorczym 

Odpowiedź:. Nie zamawiający nie dopuszcza 
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Pytanie 15  Pakiet 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej z tasiemką, pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź:. Tak  

 

Pytanie 16 Pakiet 15 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej z tasiemką, w rozmiarze 

przed praniem wstępnym 45 x 45 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź:. Tak  

 

Pytanie 17 Pakiet 20 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 2 x 45 cm? 

Odpowiedź:. Nie  

 

Pytanie 18 Pakiet 21 

Prosimy o dopuszczenie określenia potencjału retencyjnego w %, zgodnie z normą. 

Odpowiedź:. Nie , zgodnie z SIWZ 

 

 

Pytanie 19 

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 6 ligniniy spełniającej 

wszystkie wymogi Zamawiającego ale w op.a’150 g wraz z przeliczeniem 

zamawianych ilości. 

Odpowiedź:. Tak, Zamawiający dopuszcza w poz. 6 ligninę w rolkach 150g.W takim 

przypadku należy zaoferować 40 op 

 

Pytanie 20 
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15 serwety niejałowej 17-nitkowej z 

nitką radiacyjną oraz tasiemką spełniającej pozostałe wymogi Zamawiającego. 

Odpowiedź:. Nie , zgodnie z SIWZ 

 

 

Pytanie 21  
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15 serwety jałowej 17-nitkowej 4-

warstwowej elementem radiacyjnym typu chip wszytym w brzeg serwety wstępnie 

prana w rozmiarze 45x45 cm z tasiemką w op.a’5 szt wraz z przeliczeniem 

zamawianych ilości. 

Odpowiedź:. Nie,  zgodnie z SIWZ 

 

 

Pytanie 22 SIWZ pkt. IX C, 1 

Prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie określone w w/w pkt. SIWZ należy złożyć jedynie w 

przypadku zaoferowania preparatów zarejestrowanych, jako produkty lecznicze, w przypadku 

zaoferowania preparatów zarejestrowanych, jako wyroby medyczne wykonawca powinien 

posiadać dokumenty dopuszczające zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 

Odpowiedź:. Zamawiający modyfikuje SIWZ w .IX .C.1, który otrzymuje brzmienie: 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym                      

w niniejszej SIWZ, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:  

Oświadczenie że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania w placówkach 
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służby zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010                 

nr 107 poz. 679) i posiadają stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty 

wymagane przez polskie prawo i  dostarczy je na każde żądanie Zamawiającego.- wg załącznika 

nr 5 do SIWZ 

 

 

Pytanie 23 SIWZ pkt. IX B, 2, 1) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty w miejsce poświadczeń – referencji 

potwierdzających należyte wykonanie zamówienia odpowiadającego swym rodzajem dostawom 

stanowiącym przedmiot zamówienia? 

Odpowiedź:  Tak 

 

 

Pytanie 24 Zadanie nr 4, pozycje 5, 6, 9, 10, 16, 17 

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane a’12 szt. z podaniem ceny za 1 szt., spełniające 

pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedź:. Tak, Zamawiający dopuszcza. W takim przypadku należy zaoferować: 

Poz. 5: 415 op., podając cenę za op=12 szt. 

Poz. 6: 98 op., podając cenę za op=12 szt. 

Poz. 9: 3 op., podając cenę za op=12 szt. 

Poz. 10: 2 op., podając cenę za op=12 szt. 

Poz. 16: 50 op., podając cenę za op=12 szt. 

Poz. 17: 5 op., podając cenę za op=12 szt. 

 

Pytanie 25 Zadanie nr 4, pozycje 7, 8, 11, 12, 15 

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane a’6 szt. z podaniem ceny za 1 szt., spełniające 

pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedź:. Tak, Zamawiający dopuszcza. W takim przypadku należy zaoferować: 

Poz. 7: 7 op., podając cenę za op=6 szt. 

Poz. 8: 7 op., podając cenę za op=6 szt. 

Poz. 11: 4 op., podając cenę za op=6 szt. 

Poz. 12: 17 op., podając cenę za op=6 szt. 

Poz. 15: 39 op., podając cenę za op=6 szt. 

 

 

Pytanie 26 Zadanie nr 4, pozycja 13 

Prosimy o doprecyzowania jakiego plastra z opatrunkiem oczekuje Zamawiający: 

włókninowego, czy tkaninowego ? 

Odpowiedź:. Zamawiający oczekuje zaoferowania plastra z opatrunkiem włókninowego  

 

 

 



5 

 

Pytanie 27 Zadanie nr 6, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści tampony niejałowe z gazy w rozmiarze 15x15cm lub 20x20cm w 

kształcie kuli? 

Odpowiedź:. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie tamponów w rozmiarze 15x15  

 

Pytanie 28 Zadanie nr 8, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran pakowane a’3 szt. z przeliczeniem na 74 

opakowania, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedź:. Tak, Zamawiający dopuszcza.W takim przypadku należy zaoferować 74 op 

podając cenę za op=3 szt 

 

 

Pytanie 29 Zadanie nr 14, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 20 nitkową, 4-warstwową w rozmiarze 45x45cm 

z nitką RTG i tasiemką ? 

Odpowiedź:. Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 30 Zadanie nr 14, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w opakowaniu a’20 szt. z przeliczeniem ilości ? 

Odpowiedź:. Tak Zamawiający dopuszcza. W takim przypadku należy zaoferować 108 op., 

podając cenę za op=20 szt 

 

 

Pytanie 31 Zadanie nr 15, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 20 nitkową, 4-warstwową w rozmiarze 45x45cm 

z nitką RTG i tasiemką, wstępnie praną ? 

Odpowiedź:. Tak , Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 32 Zadanie nr 15, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w opakowaniu a’20 szt. z przeliczeniem ilości ? 

Odpowiedź:. Tak ,Zamawiający dopuszcza. W takim przypadku należy zaoferować 475 op., 

podając cenę za op=20 szt 
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Pytanie 33 Pakiet nr 10 poz.2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku konfekcjonowanego w opakowaniu a 

5sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 

Odpowiedź:. Tak Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 34 Pakiet nr 20 poz.2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 2x45cm.   

Odpowiedź:.Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

    

Pytanie 35 Pakiet nr 21 poz.3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku konfekcjonowanego w opakowaniu a 

5sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 

Odpowiedź:. Tak Zamawiający dopuszcza 

 

 

 

Pytanie 36 Pakiet nr 1 poz. 6: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ligniny w rolkach w opakowaniach po 150g, z 

przeliczeniem oferowanych ilości? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w poz. 6 ligninę w rolkach 150g.W takim przypadku 

należy zaoferować 40 op  

 

Pytanie 37 Pakiet nr 1 poz. 7: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy w opakowaniach po 200m z 

odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości? 

Odpowiedź:. Tak, Zamawiający wyraża zgode .W takim przypadku należy zaoferować gazę 200 

m w ilości  314 op.  

 

Pytanie 38 Pakiet nr 1 poz. 7: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy 17 nitkowej, pozostałe parametry 

zgodnie z siwz? 

Odpowiedź:. Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 39 Pakiet nr 3 poz. 1: 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania waty bawełnianej czy bawełniano-wiskozowej? 

Odpowiedź:. Patrz odpowiedzi do  pytania 4 
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Pytanie 40 Pakiet nr 4 poz. 5, 16: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców w opakowaniu po 22 sztuki, z 

podaniem ceny za jedną sztukę? 

Odpowiedź:. Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 41 Pakiet nr 4 poz. 6, 9, 10, 17: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców w opakowaniu po 12 sztuk, z 

podaniem ceny za jedną sztukę? 

Odpowiedź:. Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 42 Pakiet nr 4 poz. 7, 14: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców w opakowaniu po 11 sztuk, z 

podaniem ceny za jedną sztukę? 

Odpowiedź:. Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 43 Pakiet nr 4 poz. 8, 11, 12, 15: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców w opakowaniu po 6 sztuk, z 

podaniem ceny za jedną sztukę? 

Odpowiedź:. Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 44 Pakiet nr 4 poz. 10, 12: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców o długości 5m z odpowiednim 

przeliczeniem oferowanych ilości? 

Odpowiedź:. Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 45 Pakiet nr 4 poz. 13: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów o długości 1m z odpowiednim 

przeliczeniem oferowanych ilości? 

Odpowiedź:. Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
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Pytanie 46 Pakiet nr 5 poz. 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 50 mm x 72mm? 

Odpowiedź:. Nie , Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 47 Pakiet nr 14 i 15 poz. 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej zaopatrzonej w nitkę 

RTG, zamiast chipa? 

Odpowiedź:. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry zgodne z SIWZ 

 

Pytanie dot. projektu umowy:  
 

Pytanie 48. 

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu 

wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy? 

Odpowiedź:. Terminy podane we wzorze umowy dotyczą dni kalendarzowych 

 

Pytanie 49 

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno 

zamówiony? 

Odpowiedź:. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości hospitalizowanych pacjentów,                   

a tym samym dokładnego zużycia materiałów opatrunkowych. Zamawiający będzie zamawiał 

przedmiot umowy sukcesywnie, wg swoich bieżących potrzeb. Zamawiający podał                            

w formularzu asortymentowo–cenowym ilości, które zostały oszacowane z należytą 

starannością. 

 

 

Pytanie 50. 

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna za zwłokę  w dostarczeniu poszczególnych 

partii towaru była naliczana nie od wartości zamówionej partii towaru, lecz od wartości 

niezrealizowanej części dostawy? 

Odpowiedź:. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
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Pytanie 51. 

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna za zwłokę  w usunięciu wad towaru była 

naliczana  od wartości reklamowanego towaru netto za każdy dzień zwłoki?  

Odpowiedź:. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 52. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie słów: „ po uprzednim wezwaniu” w par. 11 ust. 2 

umowy? 

Odpowiedź:.Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

 

Pytanie 53.Dotyczy pakietu nr 5 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 oczekuje zaoferowania plastra do mocowania kaniul 

włókninowego z dodatkową podkładką pod port kaniuli, sklasyfikowanego zgodnie z regułą 4 

dotycząca wyrobów medycznych jako wyrób klasy IIa  

Odpowiedź:.Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 54. Dotyczy pakietu 14, 15 

Czy Zamawiający ww pakietach oczekuje zaoferowania serwety operacyjnej sterylnej czy 

niesterylnej. 

Odpowiedź:. Zamawiający oczekuje zaoferowania serwety niesterylnej 

 

Pytanie 55. Dotyczy pakietu 12 poz.3  

Czy Zamawiający dopuści tolerancję w rozmiarze +/- 0,5 cm? 

Odpowiedź:. Tak, zamawiający dopuszcza 

 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących 

udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem 

powyższego. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez 

Zamawiającego odpowiedziami, Wykonawca powinien zamieścić odpowiednią adnotację.  

 

                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                .................................... 

                         Podpis  


