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O D P O W I E D Z 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ”Sukcesywne dostawy artykułów medycznych.” 

 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 

dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  

 

Pakiet II 

1. Poz. 9 – Czy można zaoferować gazę w opakowaniu a’200m, pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ, z przeliczeniem ilości? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

2. Poz. 20 – Czy można zaoferować gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem 

izopropylowym 2-warstwowy 30x65cm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

3. Poz. 22 – Czy można zaoferować syntetyczną opaskę unieruchamiającą 12,7cmx3,6m? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pakiet III 

4. Poz. 5 – Czy można zaoferować przylepiec w opakowaniu a’50 szt z przeliczeniem ilości, 

pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

5. Poz. 6 - Czy można zaoferować przylepiec w opakowaniu a’100 szt z przeliczeniem 

ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

6. Poz. 7 – Czy można zaoferować plaster jałowy o wymiarach 5,8cmx8cm, pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 



 

7. Poz. 8 – Czy można zaoferować plaster wodoodporny z opatrunkiem 2szt. 50mm x 

76mm, 4szt. 38mm x 38mm, 8szt. 19mm x 76mm, 4szt. 25mm x 76mm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pakiet VII 

8. Poz. 7 – Czy można zaoferować sterylny zestaw zabiegowy do znieczulenia 

przewodowego w której składzie jest serweta z włókniny foliowanej o gr. 56g/m2 

(polietylen-polipropylen) 90x75cm – 1 szt złożona, całość zawinięta w serwetę z 

włókniny foliowanej o gr. 56g/m2 (polietylen-polipropylen) 90x75cm – 1 szt, pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pakiet nr 1, pozycja 7 

9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o długości 75cm przy zachowaniu 

pozostałych parametrów szwu? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pakiet nr 1, pozycja 8 – 25 

10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów plecionych syntetycznych, 

wchłanialnych z kwasu poliglikolowego powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem 

wapnia o czasie wchłaniania 60-90 dni? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pakiet nr 1, pozycja 9 

11. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm przy zachowaniu 

pozostałych parametrów szwu? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pakiet nr 1, pozycja 14 

12. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm przy zachowaniu 

pozostałych parametrów szwu? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pakiet nr 1, pozycja 23, 24 

13. Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści zaoferowanie podwiązek 

konfekcjonowanych 3 x 45cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pakiet nr 1, pozycja 25 

14. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 19mm przy zachowaniu 

pozostałych parametrów szwu? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pakiet nr 1, pozycja 23-25 



 

15. Czy Zamawiający wydzieli pozycje 23-25 z pakietu nr 1 i utworzy z nich odrębne 

zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również 

złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 

korzystnych ofert. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pakiet nr 2, pozycja 20 

16. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płatków w rozmiarze 30mm x 65mm, przy 

zachowaniu pozostałych parametrów ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pakiet nr VI, poz. 1 

17. Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0.10-0.11mm, dłoni 0.06-0.07mm, 

mankiecie 0.05-0.06mm, chlorowanych od strony wewnętrznej, zarejestrowanych jako 

wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii I oraz odstąpienie od 

wymogu aby na opakowaniu jednostkowym umieszczona była informacja o poziomie 

ochrony substancji chemicznych. 

Prosimy równocześnie o wyjaśnienie z wymaganiami jakiej normy została wprowadzona 

konieczność nadruku na opakowaniu jednostkowym informacji o substancjach chemicznych z 

poziomami ochrony. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zamawiający rezygnuje z wymogu umieszczenia na opakowaniu jednostkowym 

informacji o substancjach chemicznych oraz poziomie ochrony. Zamawiający wymaga 

dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogów co do poziomu ochrony oraz 

przebadania na przenikliwość min 10 substancji chemicznych. 

 

Pytania do wzoru umowy 
 

1. Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem 

„zwłoki”? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych do 0,5% w §6 pkt. a i b ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3. 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? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający zawarł odpowiedni zapis w SIWZ, dział XXI. 

 

4. Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia umowy przysługiwało mu w razie 

co najmniej trzykrotnej nieterminowej dostawy? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



 

5. 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%? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

6. Czy w celu markowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej Umowy w zakresie zapisów § 6 ust.1 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi 

od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

b) w wysokości 1% wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienie nie 

dostarczonego w terminie; 

c) w wysokości 1 % wartości reklamowanego towaru za opóźnienie w usunięciu wad 

stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie poszczególnych 

wad, jednak nie więcej niż 10% wartości reklamowanego towaru za opóźnienie w 

usunięciu wad stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji; 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

 

 
 

Zamawiający 

Wojciech Machelski 

 

 

 


