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Nr sprawy : 20/EZP/380/MAS/7/2019
Wszyscy zainteresowani
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę materiałów opatrunkowych dla potrzeb CPi T w Bystrej
W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści siwz, stosownie do art. 38
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Centrum Pulmonologii i
Torakochirurgii w Bystrej wyjaśnia:
Pytanie 1
dotyczy Części nr 3 poz. 1-3 i Części nr 7
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów włókninowych 30g, spełniających wymagania
stawiane w SIWZ. Z opinii użytkowników tego asortymentu wynika, iż gramowość kompresów
włókninowych nie jest zupełnie odczuwalna dla końcowego użytkownika, natomiast aspekt finansowy
znacznie przemawia za kompresami 30g.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza kompresów 30g
Pytanie 2
dotyczy Części nr 3 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 4 gazy opatrunkowej w
opakowaniu foliowym, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza gazę składaną w opakowaniach foliowych
Pytanie 3
dotyczy Części nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w opakowaniu jednostkowy a’5szt
(opakowanie zewnętrzne: kartonik x 25 opakowań po 5szt) z przeliczeniem opakowań wymaganych w
SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów w opakowaniu jednostkowym po 5 sztuk
( opakowanie : kartonik 25 opakowań po 5 sztuk ( 125 sztuk kompresów) )
Pytanie 4
dotyczy Części nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w opakowaniu jednostkowy a’2szt
(opakowanie zewnętrzne: kartonik x 25 opakowań po 2szt) z przeliczeniem opakowań wymaganych w
SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompresów w opakowaniu jednostkowym po 2 sztuki (
opakowanie : kartonik 25 opakowań po 2 sztuki ( 50sztuk kompresów))
Pytanie 5
dotyczy Części nr 7
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Prosimy o sprecyzowanie czy ilość określona przez Zamawiającego w Części nr 7 dotyczy opakowań
a’3 sztuki, czy kartoników x 25 opakowań a’3szt.
Odpowiedź
Ilość określona przez Zamawiającego jako opakowanie dotyczy kartoników zawierających 25
opakowań po 3 szt. kompresów ( 75 sztuk kompresów)
Pytanie 6
Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 1 poz. 17 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem
izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6
warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?
lub
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem
izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone,
9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?
Odpowiedź
Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnej części, podtrzymuje zapis siwz.
Pytanie 7
Czy Zamawiający oczekuje, że w części 9 pozycji 1 oczekuje zaoferowania opatrunków z hydrożelem
zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny wywierających rzeczywiste działanie bakteriobójcze,
klasyfikowanych jako wyrób medyczny klasy III? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający oczekuje zaoferowania opatrunków z hydrożelem zawierającym 2% glukonian
chlorheksydyny, klasyfikowanych jako wyrób medyczny klasy III
Pytanie 8
Czy Zamawiający oczekuje, że w części 9 pozycji 2 zaoferowany preparat będzie bezzapachowy,
przezroczysty, skoncentrowany i nawilżający z zawartością silikonu (dimetikon) i plastycyzera do
ochrony skóry zdrowej stanowiący barierę do 24 godzin? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający oczekuje zaoferowania preparatu do ochrony skóry stanowiącego barierę do 24 godzin.
Pytanie 9
Czy Zamawiający oczekuje, że w części 9 pozycji 3 oczekuje przylepca, który będzie trudnobrudzący,
niepozostawiający resztek kleju na skórze, zapewniający wysoką i długotrwałą przylepność, klej
akrylowy: bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, równomiernie naniesiony na
całej powierzchni? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający oczekuje zaoferowania przylepca z klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku,
kauczuku, lateksu, wodoodpornego. Klej równomiernie naniesiony na całej powierzchni.
Pytanie 10
Część 4, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm bez przecięcia spełniający pozostałe
wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza opatrunek o rozmiarze 10x 12 cm bez przecięcia.
Pytanie 11
Cześć 1 poz. 10-12
Czy zamawiający wydzieli poz.10-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom ,
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź
Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnej części

Pytanie 12
Cześć 1 poz. 13-16
Czy zamawiający wydzieli poz.13-16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom ,
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź
Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnej części
Pytanie 13
Cześć poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe 30g spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapis siwz
Pytanie 14
Cześć poz. 4
Czy zamawiający dopuści gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m w papierowym
opakowaniu?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza gazę składaną w opakowaniach papierowych.
Pytanie 15
Cześć poz. 1-3
1.Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe 30g?
2.Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe pakowane po 2 szt. w jednostkowym opakowaniu
papier-papier opakowanie zewnętrzne kartonik 2 x 25 szt. z przeliczeniem Zamawianych ilości?
3.Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe pakowane po 5 szt. w jednostkowym opakowaniu
folia-papier opakowanie zewnętrzne kartonik 5 x 10szt. z przeliczeniem Zamawianych ilości?
4.Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie zewnętrzne tj. 3 x 25 lun 2 x 25 lub 5x10?
Odpowiedź
1. Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapis siwz
2. Zamawiający dopuszcza opakowania po 2 sztuki w blistrze , opakowanie „papier-papier” 25
blistrów w kartoniku z odpowiednim przeliczeniem ilości.
3. Zamawiający nie dopuszcza.
4. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie 2x 25 .
Pytanie 16
Część 1, poz. 1,2: czy Zamawiający dopuści plastry o długości 1m z przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza plastry o dł. 1m z przeliczeniem zamawianych ilości.
Pytanie 17
Część 1, poz. 6: czy Zamawiający dopuści przylepce w opakowaniu a’11 sztuk lub 6 rolek x 9,14m?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza przylepce w opakowaniach po 6 rolek x 9,14 m z przeliczeniem oferowanej
ilości.
Pytanie 18
Część 1, poz. 9:czy Zamawiający dopuści plastry w kartoniku po 250 sztuk z przeliczeniem
zamawianych ilości?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza plastry w opakowaniach po 250 sztuk z przeliczeniem oferowanej ilości.
Pytanie 19
Część 1, poz. 17: czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 6x6cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza gaziki w rozmiarze 6x6cm

Pytanie 20
Część 3, poz. 4: czy Zamawiający dopuści gazę w składkach po 200m z przeliczeniem zamawianych
ilości?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza gazę składaną po 200m z przeliczeniem ilości..
Pytanie 21
Część 3, poz. 4: czy Zamawiający dopuści gazę 17nitkową?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza gazę 17-nitkową.
Pytanie 22
Część 6, poz. 1,2: czy Zamawiający wymaga pielucho majtek z dwoma ściągaczami taliowymi?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga pieluchomajtek z dwoma ściągaczami taliowymi
Pytanie 23
Część 6, poz. 1,2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów
odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi
komfort użytkowania?
Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które
wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten
sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania
szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie
odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika
z opisu przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i
częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.
Odpowiedź
Zamawiający wymaga dwóch różnych rozmiarów pieluchomajtek o dwóch różnych zakresach
obwodów.
Pytanie 24
Część 7, poz. 1: czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w kartonik po 500 opakowań z
możliwością zamawiania pojedynczych opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane po 500 opakowań z przeliczeniem oferowanej ilości
Pytanie 25
Część 7, poz. 2: czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w kartonik po 500 opakowań z
możliwością zamawiania pojedynczych opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane po 500 opakowań z przeliczeniem oferowanej ilości
Pytanie 26
Część 7, poz. 3: czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w kartonik po 300 opakowań z
możliwością zamawiania pojedynczych opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane po 300 opakowań z przeliczeniem oferowanej ilości
Pytanie 27
Pytania do projektu umowy:
Par. 6 ust. 1a: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słowem
“zwłoki”?

Par. 7, poz. 1c: czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie
ulegną wyłącznie ceny brutto, a cena netto pozostanie bez zmian?
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
Par. 6 ust. 1a: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
Par. 7, poz. 1c TAK
Zamawiający nie zgadza się i nie przewiduje możliwości dodania zapisów umożliwiających zmianę
ceny w przypadkach opisanych jw.
Pytanie 28
Część 1, poz. 5: czy Zamawiający dopuści przylepce w opakowaniu a’22 rolki lub 12 rolek x 9,14m?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza przylepce w opakowaniach po 12 rolek x 9,14 m z przeliczeniem oferowanej
ilości.
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