
Poznań 19 lipca 2019 

 
Wyjaśnienia treści siwz: 

 
 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego 

użytku. 
Nr sprawy: 20/19  

 
Pakiet nr 1 poz. 13-18 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie opisu, czy ma na myśli igłę j.u. bezpieczną, czy chodzi o 
osłonkę ochronną? 

 

Odp. Chodzi o osłonkę ochronną. 
 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego 
użytku. 

Nr sprawy: 20/19  

 
Pakiet nr 1 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych w opakowaniu typu folia? 
 

Odp. TAK 
 

Pakiet nr 1 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych zawierający ftalany? Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 

 
Odp. NIE 

 

Pakiet nr 1 poz. 2-6 
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP, w rozmiarach: 

- 0,8 x 25mm 
- 1,0 x 32mm 

- 1,2 x 38mm 

- 1,5 x 45mm 
- 1,7 x 45mm? 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 

Odp. NIE 
 

Pakiet nr 1 poz. 2-6 

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PTFE, widoczna w USG, z filtrem hydrofobowym 
pełniącym funkcje zastawki antyzwrotnej, z koreczkiem Luer Lock, którego trzpień zamyka światło 

kaniuli poniżej krawędzi korka, opakowanie typu tyvec? 
 

Odp. TAK 

 
Pakiet nr 1 poz. 9-12 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2-częściowe z rozszerzoną skalą: 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-
24ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

 
Odp. TAK 

 

Pakiet nr 1 poz. 13-18 
Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne z barwnym oznaczeniem rozmiaru nasadek i opakowania 

zbiorczego? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 



Odp. TAK 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów medycznych jednorazowego 

użytku”; numer sprawy: 20/2019. 

 

jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwraca się w trybie art. 38 ust. 1 

Ustawy Pzp o udzielenie przez Zamawiającego następujących wyjaśnień: 

 

PYTANIE 1 – pakiet 14, pozycje 4 i 5: 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie odpisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 14 w pozycjach 4 

oraz 5.  

Czy mają to być pojemniki, o których mowa w par. 5 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia w sprawie 

szczegółowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), czyli zewnętrzne pojemniki, do 

których wkłada się odpady z biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi zgromadzone uprzednio w 

stosownym worku lub pojemniku? Prosimy o podanie materiału z jakiego pojemniki mają być 

wykonane oraz ich przeznaczenia.  

 

Odp. TAK mają to być pojemniki, o których mowa w par. 5 ust. 1 pkt 1 b) rozporządzenia w 
sprawie szczegółowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), 
Na zdjęciu zamieszczono przykładowy rodzaj i typ pojemnika o których mowa w opisie przedmiotu 
zamówienia  
 

 
 

PYTANIE 2 – pakiet 14, pozycje 1, 2, 3: 



Czy Zamawiając wydzieli z pakietu 14 pozycje nr: 1, 2, 3 tworząc pakiet np. 14a z pojemnikami na zużyte 

igły oraz inne ostre odpady medyczne. Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co 

pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i  

W razie braku zgody prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie i prawnie 

argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego. 

 

Odp. NIE 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-

pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-

publicznego/opinia-dotyczaca-opisu-przedmiotu-zamowienia  
 

PYTANIE 3:  

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie 

należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? 

 

Odp. TAK 

 

 

dotyczy: „ Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  dla potrzeb 

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu 
 

Znak sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 20/19 

Z A P Y T A N I A   

  

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego zwracamy się do Państwa z 

następującymi zapytaniami: 

 

 

 

Pakiet nr.8 

 

1. Pozycja nr 12-  Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjny i antywirusowy, 

elektrostatyczny z hydrofobowym filtrem wykonanym z włókien 

polipropylenowych, sterylny o wadze 29 g, przestrzeń martwa 45 ml ? 

Odp. NIE 

 

  

Postępowanie 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawa materiałów medycznych jednorazowego 

użytku, oznaczenie sprawy: 20/19. 

 
 

Pakiet nr 13 poz. 1  

Prosimy o wskazanie rozmiaru wymaganego papieru oraz o poddanie czy ma być z nadrukiem czy bez 

? 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/opinia-dotyczaca-opisu-przedmiotu-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/opinia-dotyczaca-opisu-przedmiotu-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/opinia-dotyczaca-opisu-przedmiotu-zamowienia


 
Odp. Bez nadruku rozmiar 112x25 

  

 

Pakiet nr 13 poz. 3 

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Mitsubishi czy też 

dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego? 

 
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego. 

 

 

Pakiet nr 13 poz. 5 

Prosimy o wskazanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez ? 

 
Odp. Bez nadruku 

 

 

Pakiet nr 13 poz. 9 

Prosimy o doprecyzowanie wymaganych ilości. Elektrody do defibrylacji są pakowane parami- zatem 

czy Zamawiający oczekuje 8 par elektrod czy też 8 sztuk ( co daje 4pary) elektrod? 

 
Odp. 8 sztuk (co daje 4pary) elektrod 

 

 

Działając na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) zwracamy się o odpowiedź na poniżej postawione 

pytania. 

 

Pakiet 13 poz. 1: Prosimy o podanie przez Zamawiającego rozmiaru papieru oraz informacji 

czy ma on być z nadrukiem czy bez? 

Odp. Bez nadruku rozmiar 112x25 

 

Pakiet 13 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 32 x 41mm?  

Odp. NIE 

 

Pakiet 13 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści elektrodę okrągłą o średnicy 40mm? 

 

Odp. NIE 
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ : 

 

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

 

Pakiet nr 6 

Pozycja 2-3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy jałowej 17 nitkowej w 

opakowaniu typu blister – papier-folia?  
Odp. TAK 



 

 

Pozycje 7-9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów w opakowaniu 

typu blister – papier-folia – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odp. TAK 

 

 

Pozycje 10-12 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaskę dzianą w 

opakowaniu foliowym? 
Odp. TAK 

 

 

Pozycje 13-16 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej 5 

metrowej, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, do pełnych opakowań w górę? 
Odp. TAK 

 

 

Pozycja 16 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej z dwoma 

zapinkami? 
Odp. TAK 

 

 

Pozycje 17-19 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej 

szybkowiążacej, o czasie wiązania 5-6 minut? 

 
Odp. TAK 

 

Pozycja 18 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej w 

rozmiarze 12 cm x 2,7 m? 
Odp. TAK 

 

 

Pozycja 20 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania syntetycznej wyściółki pod 

gips rozmiar 6cm x 3m? 

 
Odp. TAK 

 

Pozycja 25 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów chłonnych 

zbudowanych z 4 warstw materiałów chłonnych o różnych właściwościach, jałowych, w 

rozmiarze 10x20cm w op. a’ 25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odp. TAK 

 

 

Pozycja 25 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów chłonnych 

zbudowanych z 4 warstw materiałów chłonnych o różnych właściwościach, jałowych, w 

rozmiarze 10x10cm w op. a’ 25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odp. TAK 

 

 



Pozycja 33 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowego gazika – 

pozostałe parametry zgodne z opisem siwz? 
Odp. NIE 

 

 

Pozycja 35-37 - czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia wymienionych pozycji z 

całości zadania i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia, pozwoli to na 

złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców. 
 

Odp. NIE 

 

Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku 

nr sprawy – WSPL Zam. Publ. Nr 20/19 

 

Pakiet nr 6 poz. 35-37 

Zwracamy się z prośba o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. 

pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych 

cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego. 

 

Odp. NIE 

 

 

Pakiet nr 6 poz. 36 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru gąbki w kształcie walca o rozmiarze 8 x ø 
3cm.  

Odp. TAK 

 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 6sztu z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań.  
 

Odp. TAK 

 
zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) w 

poniższym zakresie:  

 

 

Pakiet 1, poz. 1,7,20 

Czy zamawiający wydzieli poz.1, 7,20 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? 

Odp. NIE 

 

 

Pakiet 1, poz.7 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp. TAK 



 

 

Pakiet 2, poz. 1-4 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp. TAK 

 

 

Pakiet 2, poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z 

wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją 

rozmiarową oraz numerem  LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada 

kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane 

o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane 

po 100 szt.?  

Odp. TAK 
 

 

 

Pakiet 2, poz. 8 

Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był na opakowaniu zbiorczym (100 szt) –

opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie 

piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i 

dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwia również szybką i łatwą 

identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)? 

Odp. TAK 

 

Pakiet 2, poz. 9 

Czy zamawiający oczekuje 80 opakowań po 100 sztuk? 

 

Odp. TAK 
 

Pakiet 2, poz. 15 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp. TAK 

 

Pakiet 2, poz. 1-4,8-9,10-20,26-28 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-4,8-9,10-20,26-28 z pakietu 2. Podział pakietu zwiększy 

konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 



pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja 

będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do 

wartości rynkowej. 

Odp. NIE 

 

Pakiet 6, poz. 2-3 

Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w opak. Folia-folia? 

Odp. TAK 

 

Pakiet 6, poz. 4-6 

Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze papierowe? 

Odp. TAK 

 

Pakiet 6, poz. 4-6 

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty 

są produktami niesterylnymi, w związku z  tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i 

nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.  

Odp. TAK 

 

Pakiet 6, poz. 10-12 

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż włókna 

wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa 

niekorzystnie na komfort pacjenta? 

Odp. TAK 

 

Pakiet 6, poz. 10-12 

Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe? 

Odp. TAK 

 

Pakiet 6, poz. 28-29,34 

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej 

wielkości oczek? 

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm 

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm 

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm 



Rozmiar 6 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm 

Odp. NIE 

 

Pakiet 6, poz. 28-29,34 

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary 

przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? 

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku 

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. 

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. 

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w. 

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. 

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. 

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. 

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. 

Odp. TAK 

 

 

Pakiet 6, poz. 30-32 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i 

zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odp. TAK 

 

Pakiet 6, poz.33 

Czy zamawiający oczekuje 200 opakowań po 100 szt? 

Odp. TAK 

 

Pakiet 6, poz. 1-16,28-34 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-16,28-34 z pakietu 6. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 

postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 

korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do 

kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 

Odp. NIE 

 

Pakiet 7, poz.16 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do 

pełnych opakowań? 



Odp. TAK 

 

Pakiet 7, poz.16 

Czy zamawiający wydzieli poz.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? 

Odp. NIE 

 

Pakiet 8, poz. 11 

Czy zamawiający dopuści cewnik o długości 200 cm? 

Odp. TAK 

 

Pakiet 8, poz. 2-4,11 

Czy zamawiający wydzieli poz.2-4,11 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? 

Odp. NIE 

 

Pakiet 9, poz. 2 

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL? 

Odp. TAK 
 

Pakiet 9, poz. 2 

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm? 

Odp. TAK 
 

Pakiet 9, poz. 2 

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x 145 cm? 

Odp. TAK 
 

Pakiet 9, poz. 2 

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, 

wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym 

ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny? 

Odp. TAK 
 

Pakiet 9, poz. 2 



Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym 

ściągaczem? 

Odp. TAK 

 

Pakiet 9, poz. 5 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do 

pełnych opakowań? 

Odp. TAK 
 

 

Pakiet 9, poz. 7 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do 

pełnych opakowań? 

Odp. TAK 
 

 

Pakiet 9, poz. 6 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do 

pełnych opakowań? 

Odp. TAK 
 

Pakiet 9, poz. 6 

Czy zamawiający dopuści serwete niejałową o gramaturze 25 g/m2 (+/- 5)? 

 

Odp. NIE 
 

Pakiet 12, poz. 1 

 

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej 

wchłanialności? 

Odp. TAK 

 

Pakiet 12, poz. 1 

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię? 

Odp. TAK 

 

Pakiet 12, poz. 1 

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną 

opinię? 

Odp. NIE 

 



Pakiet 12, poz. 1 

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy? 

Odp. TAK 

 

Pakiet 12, poz. 1 

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2? 

Odp. Wymagamy gramaturę nie mniejszą niż 35 gr/m2 

 

Pakiet 12, poz. 1 

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 

50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.? 

Odp. Zgodnie z siwz 

 

Pakiet 12, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm? 

Odp. Zgodnie z siwz 

 

Pakiet 12, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65 m, perforacja co 38 cm? 

Odp. Zgodnie z siwz 

 

Pakiet 12, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm? 

Odp. Zgodnie z siwz 
 

Pakiet 12, poz. 2 

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm? 

Odp. Zgodnie z siwz 
 

Pakiet 12, poz. 2 

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65 m, perforacja co 38 cm? 

Odp. Zgodnie z siwz 
 

Pakiet 12, poz. 2 

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm? 

Odp. Zgodnie z siwz 

 

Pakiet 13, poz. 7-9 



Czy zamawiający wydzieli poz.7-9 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? 

Odp. Zgodnie z siwz 

 

Pakiet 13, poz. 7-9 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp. Zgodnie z siwz 

 

Pakiet 14, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści pojemnik 0,5-0,8 litra? 

Odp. TAK 

 

Pakiet 14, poz. 1-3 

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 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? 

 

Odp. NIE 

 
 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku  

Znak sprawy: 20/19 

 

ZAPYTANIA I WNIOSKI DO SIWZ 

 

Dotyczy pakietu 15 poz 1 

Prosimy Zamawiającego o podanie pojemności wkładów jednorazowych np. 1L, 2L lub 3L 

 
Odp. pojemności wkładów jednorazowych np. 1L 

 

Dotyczy pakietu 15 poz 1 

Prosimy Zamawiającego o podanie minimalnej średnicy portu do wsypywania proszku żelującego np. 

25mm 
Odp. minimalnej średnicy portu do wsypywania proszku żelującego  20 mm 
 

 

Dotyczy pakietu 15 poz 3 

Prosimy Zamawiającego o podanie modelu pistoletu z jakim mają być kompatybilne igły 

 
Odp. AUTOMATYCZNY PISTOLET DO BIOPSJI MEDGUN producent Beryl Med Limited 

 

 



Dotyczy Pakietu 15 poz 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł od 12G do 20G (40 sztuk) dzięki temu użytkownik uzyska 

większą ilość rozmiarów 
Odp. TAK 

 

 

Dotyczy pakietu 15 poz 4  

Prosimy o wydzielenie ww poz do oddzielnego pakietu. Wydzielenie to  zwiększy liczbę składanych ofert 

konkurencyjnych. 
Odp. NIE 

 

 

Dotyczy pakietu 15 poz 6  

Prosimy  o dopuszczenie proszku żelującego w saszetkach 25 gram 

 

Odp. TAK 

 

Dotyczy zapisów SIWZ 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne 

oświadczenie wraz z ofertą. 

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  

Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone 

wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy 

w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji 

takiego oświadczenia po stronie wykonawcy, 

 

Odp. TAK 

 

 

Dotyczy Formularza Oferty 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i 

cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę? 

Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość. 

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, 

zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie 

złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań 

i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba 

umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także 

przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez 

innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem. Naturalnie umowa w 

sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania 

zobowiązań w imieniu wykonawcy 

 

Odp. TAK 

 

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu do 72 godzin. 

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 24 godzin jest z obiektywnych 

przyczyn terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się 

przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 

 

 



Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 1 

Naszym zdaniem, kary umowne za opóźnienia winny być naliczane w kwocie 0,5% od wartości netto 

niezrealizowanej dostawy, a nie od wartości niezrealizowanej części umowy brutto. 

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w 

terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są 

równoprawne. 

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego w terminie świadczenia 

(czyli dostawy). 

 

Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 1 

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej części 

umowy (według stanu na dzień odstąpienia), a nie od wartości umowy brutto. 

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w 

terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są 

równoprawne. 

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia. 

 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy. 

   

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku. Numer 

postępowania 20/19 

 

jako uczestnik postępowania przetargowego zwraca się z następującymi zapytaniami: 

 

Pakiet nr 1, pozycje 9 - 12- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek ze skalą 

rozszerzoną ponad pojemność nominalną? 

Odp. TAK 

 

Pakiet nr 1, pozycja 12- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek pakowanych a’70 

szt. z przeliczeniem ilości na 229 opakowań? 

Odp. TAK 

 

Pakiet nr 2, pozycje 1 - 4- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i 

utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, 

umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 

korzystnych ofert. 

Odp. NIE 

 

Pakiet nr 4a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z polidioksanonu o 

podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 28dniach, ok. 50% po 42 dniach? 

Odp. NIE 

 

Pakiet nr 4a – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni? 

Odp. NIE 



 

Pakiet nr 4a, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów  z igłą o długości 

26mm? 

Odp. NIE 

 

Pakiet nr 4b - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z polidioksanonu o 

podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 28dniach, ok. 50% po 42 dniach? 

Odp. NIE 

 

Pakiet nr 4b, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm? 

Odp. NIE 

 

Pakiet 4a i 4b - Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o 

wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., które brzmi następująco: „Dopuszcza się, aby wyroby 

przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym 

użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji 

przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą 

zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” odstąpi od wymogu, aby opakowania 

zaopatrzone były w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim? Jednocześnie gwarantujemy, że 

instrukcje użytkowania znajdujące się w opakowaniach zbiorczych będą w języku polskim? 

Odp. NIE 

 

Pakiet nr 6, pozycja 2-3- Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu folia-papier?  

Odp. TAK 

 

Pakiet nr 6, pozycja 4-6- Czy Zamawiający kompresy w opakowaniu papierowym?  

Odp. TAK 

 

Pakiet nr 6, pozycja 7-9- Czy Zamawiający kompresy w opakowaniu folia-papier?  

Odp. TAK 

 

Pakiet nr 6, pozycja 7-9- Czy Zamawiający kompresy pakowane 50 x 2 szt. z przeliczeniem zamawianej 

ilości?  

Odp. TAK 

 

Pakiet nr 6, pozycja 17-19- Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut, lub 

do 3 minut? 

Odp. TAK 



 

Pakiet nr 6, pozycja 17-19- Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3m? 

 
Odp. TAK 

Pakiet nr 6, pozycja 18- Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o szerokości 12cm? 

Odp. TAK 

 

Pakiet nr 6, pozycja 20- Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe o szerokości 6cm? 

Odp. TAK 

 

Pakiet nr 6, pozycja 25, 26- Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’25szt z przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

Odp. TAK 

 

Pakiet nr 6, pozycja 26- Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10cm? 

Odp. TAK 

 

Pakiet nr 6, pozycja 30-32- Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5szt z przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

Odp. TAK 

 

Pakiet nr 6, pozycja 35-37- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co 

umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 

Odp. NIE 

 

Pakiet nr 6, pozycja 35- Czy Zamawiający dopuści gąbkę pakowana a’10szt z przeliczeniem zamawianej 

ilości? 

Odp. TAK 

 

Pakiet nr 7, pozycja 15- Czy Zamawiający dopuści paski do łączenia brzegów ran w rozmiarze 

13x100mm? 

Odp. NIE 

 

Pakiet nr 9, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem o prostym standardowym kroju? 

Odp. NIE 

 

Pakiet nr 9, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny? 

Odp. NIE 

 

Pakiet nr 9, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L, XL i XXL? 



Odp. NIE 

 

Pakiet nr 9, pozycja 4- Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x50cm lub 45x45cm? 

Odp. NIE 

 

Pakiet nr 13, pozycja 3- Czy Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem, czy bez nadruku? 

Odp. bez nadruku 

 

Pakiet nr 13, pozycja 3- Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego (Mitsubishi, Japonia), 

gwarantującego jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamiennik o gorszych parametrach? 

Odp. PAPIER KOMPATYBILNY 

 

Pakiet nr 13, pozycja 6- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru w bloku 160-

kartkowym? 

Odp. NIE 

 

Pakiet nr 13, pozycja 7- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody uniwersalnej w 

rozmiarze 45 x 43mm? 

 

Odp. TAK 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 6 poz. 33 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, wyrób medyczny klasy I? 

Lub 
Odp. NIE 

 

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, wyrób medyczny klasy I? 

 
Odp. NIE 

 

 

 

dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na:  

Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku 

Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 20/19 

 



Działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ 

 

Pytanie 

Pakiet 5, poz. 1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy nitrylowej, bezpudrowej, o 

niższym lepszym poziomie AQL = 1.0,  oznakowanej jako wyrób medyczny oraz środek 

ochrony osobistej kat. III na opakowaniu, powierzchnia zewnętrzna biszkoptowa z dodatkową 

widoczną teksturą na końcach palców, grubość na palcu 0,11mm, zapewniająca wysokie 

bezpieczeństwo użytkownika, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, polimeryzowana oraz 

pokryta warstwą kolagenu i allantoiny, co zapewnia utrzymanie właściwego nawilżenia skóry 

oraz natychmiastową regenerację, łagodząc podrażnienia wynikające z pracy w szczególnie 

niesprzyjających warunkach, zgodność z normą EN 455 potwierdzona raportem z badania, 

przebadane na przenikalność co najmniej 4 różnych substancji chemicznych zgodnie z EN 

374-3, przebadane na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, dopuszczone do 

kontaktu z żywnością potwierdzone deklaracją wytwórcy oraz oznakowaniem na 

opakowaniu, zgodne z normą EN 420, informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniu, 

opakowanie rękawic a’100 sztuk – z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości w 

formularzu cenowym. 
 
Odp. Zgodnie z siwz 

 

 

Pytanie 

Pakiet 5,  poz. 2 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej jakości rękawic 

chirurgicznych renomowanej firmy, lateksowych, bez pudrowych, z wewnętrzną warstwą 

pokrytą poliuretanem oraz silikonowaną, grubość na palcu max. 0,27 mm,  AQL ≤ 1,0, 

sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, zgodny z 

normą niski poziom protein w badaniach niezależnych  < 30 ug/g, mankiet rolowany z opaską 

samoprzylepną zapewniającą doskonałe przyleganie rękawicy do mankietu fartucha, 

opakowanie foliowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania 

na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, siła zrywania przed starzeniem 

19N, po starzeniu 18N, badania na przenikalność cytostatyków. 

 
Odp. Zgodnie z siwz 

 

Pytanie 

Pakiet 5, poz. 3 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej jakości rękawic 

chirurgicznych renomowanej firmy, lateksowych, bez pudrowych, środkowa warstwa pokryta 

poliuretanem i silikonowana, kolor brązowy, grubość na palcu 0,180mm, AQL ≤ 1.0, 

sterylizowane promieniami gamma, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM 

F 1671, siła zrywania przed starzeniem i po starzeniu min. 13 N. 

 

 
Odp. Zgodnie z siwz 

 
Dotyczy postępowania:  Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  – znak sprawy 
WSPL Zam. Publ. Nr 20/19. 
 



jako uczestnik postępowania przetargowego zwraca się z następującymi pytaniami: 

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 2-5 dopuści wycenę kaniul z filtrem hydrofobowym, pełniącym funkcję zastawki, w 
rozmiarach odpowiednio: 0,9x25mm; 1,1x32mm; 1,3x45mm; 1,3x45mm; 1,5x45mm? 
Odp. NIE 
 
2/ Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 8 dopuści wycenę strzykawki z nazwą handlową na strzykawce, gwarantującą pełną 
identyfikację producenta? 
Odp. TAK 
 
3/ Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 7 dopuści wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości? 
Odp. TAK 
 
4/ Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 9-12 dopuści wycenę strzykawek skalowanych odpowiednio: 2ml do 2,5ml; 5ml do 6ml; 
10ml do 12ml; 20ml do 24ml? 
Odp. TAK 
 
5/ Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 12 dopuści wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości? 
Odp. TAK 

 

prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w oparciu o 

następujące pytania: 

Pytanie nr 1, Pakiet nr 8, pozycja 10 

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny do produktu w pozycji 10? 

Odp. Zgodnie z siwz 

Pytanie nr 2, Pakiet nr 8, pozycja 11 

Czy zamawiający dopuści dren o długości 200 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odp. TAK 

Pytanie nr 3, Pakiet nr 8, pozycja 12 

Czy zamawiający dopuści wagę 25 g? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odp. Zgodnie z siwz 

Pytanie nr 4, Pakiet nr 8, pozycja 12 

Czy zamawiający dopuści przestrzeń martwa 38 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odp. Zgodnie z siwz 

Dot. postępowania „Dostawa materiałów medycznych jednorazowego 

użytku”, znak sprawy 20/19 

 



Działając w imieniu Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu, 

zwracam się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez 

udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Pakiet nr 6 poz. 1: czy Zamawiający wymaga waty w opakowaniu 

foliowym chroniącym przed wilgocią i zabrudzeniami? 

Odp. TAK 

 

2. Pakiet nr 6 poz. 13-16: czy Zamawiający dopuści opaski pakowane 

pojedynczo w opakowanie foliowe? Reszta parametrów zgodna z SWIZ. 

Odp. TAK 

 

3. Pakiet nr 6 poz. 28: czy Zamawiający ma na myśli rękaw elastyczny na 

dłoń lub stopę, co odpowiada szerokości rękawa 2,5-3 cm?  

Odp. NIE 

 

4. Pakiet nr 6 poz. 29: czy Zamawiający ma na myśli rękaw elastyczny na 

głowę lub udo, co odpowiada szerokości rękawa 5,5-6 cm? 

Odp. NIE 

 

5. Pakiet nr 6 poz. 34: czy Zamawiający ma na myśli rękaw elastyczny na 

głowę lub udo, co odpowiada szerokości rękawa do 1,5 cm? 

Odp. NIE 

 

Pytania dot. wzoru umowy: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę  § 2 ust. 3) zapisu na: „w 

przypadku zmiany stawki podatku VAT zmieni się cena brutto wyrobów 

zawartych w umowie, natomiast ceny netto pozostaną bez zmian”? 

Odp. Zapis umowy par. 2 pkt 3. 

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust 2) wzoru umowy wyrażenie 

„10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostało zastąpione 

wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”? 

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była 

naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od 

wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku 



odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara 

umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości 

niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać 

wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco 

wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby 

zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków3. umowy 

 

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust 1) wzoru umowy słowo 

„opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka 

(czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie 

opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma 

uzasadnienia rozszerzania 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 wykonaniu umowy 

(art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie 

każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa 

Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 

stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku 

zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie 

wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i 

nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie 

wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do 

nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi 

do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej 

jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody 

umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c. 

 



Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków5. umowy 

Pakiet nr 6 poz. 36 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru gąbki w kształcie walca o rozmiarze 8 x ø 
3cm.  
 

 

Odp. Zamawiający zmienia wcześniejszą odpowiedź i nie dopuszcza zmiany opisu 

przedmiotu zamaówienia. 

 
 

Pozycja 25 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów chłonnych 

zbudowanych z 4 warstw materiałów chłonnych o różnych właściwościach, jałowych, w 

rozmiarze 10x20cm w op. a’ 25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odp. TAK 

 

 

Pozycja 25 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów chłonnych 

zbudowanych z 4 warstw materiałów chłonnych o różnych właściwościach, jałowych, w 

rozmiarze 10x10cm w op. a’ 25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odp.  Zamawiający wcześniej udzielił błędnej odpowiedzi. Zamawiający nie wyraża 
zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.  

 

 

Pakiet nr 9, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L, XL i XXL? 

Odp. TAK 

 

 

 

Zamawiający zmienia wyjaśnienia dotyczące pytania  
pakiet 14,  pozycje 4 i 5: 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie odpisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 14 w pozycjach 4 

oraz 5.  

Czy mają to być pojemniki, o których mowa w par. 5 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia w sprawie 

szczegółowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), czyli zewnętrzne pojemniki, do 

których wkłada się odpady z biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi zgromadzone uprzednio w 

stosownym worku lub pojemniku? Prosimy o podanie materiału z jakiego pojemniki mają być 

wykonane oraz ich przeznaczenia.  

 

Odp. NIE mają to być pojemniki, o których mowa w par. 5 ust. 1 pkt 1 b) rozporządzenia w 
sprawie szczegółowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), 
Na zdjęciu zamieszczono przykładowy rodzaj i typ pojemnika o których mowa w opisie przedmiotu 
zamówienia  
 

 

 



 
 

 

Zmiana wcześniejszej odopowiedzi 

 
Dotyczy pakietu 15 poz 1 

Prosimy Zamawiającego o podanie pojemności wkładów jednorazowych np. 1L, 2L lub 3L 

 
Odp. pojemności wkładów jednorazowych. 1L 

 

„Wyjaśnienia udzielone później uaktualniają brzmienie siwz w stosunku do poprzedniego, 

czy to pierwotnego brzmienia, czy nadanego innymi, wcześniejszymi wyjaśnieniami”. 


