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Pismo: PZP-225/08/2018        Korfantów dnia: 01.08.2018 r. 

 

O D P O W I E D Z I 
na pytania w sprawie SIWZ 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ” Sukcesywna dostawa artykułów medycznych" 
 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców, dotyczące 
wyjaśnienia treści specyfikacji.  
 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 5 i dopuści: 
Gazik włókninowy, rozmiar złożonego 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, o gramaturze 70g, wykonany z 
włókniny medycznej, 9-wastwowy? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zgodnie z zapisami w SIWZ. 

 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 6 i dopuści: 
Gazik włókninowy, rozmiar złożonego 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, o gramaturze 70g, wykonany z 
włókniny medycznej, 9-wastwowy? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zgodnie z zapisami w SIWZ. 

 
Pytanie nr 3, pakiet nr 1 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w pakietu na części, według typów 
(rodzajów) nici, umożliwiając w ten sposób złożenie konkurencyjnych ofert. 
UZASADNIENIE: Umieszczenie w w/w pakiecie wielu rodzajów nici wchłanianych jak                                        
i niewchłanialnych znacznie ogranicza w sposób istotny możliwość przystąpienia do przetargu 
szerszego kręgu Wykonawców, a tym samym skazuje Zamawiającego na ograniczony wybór ofert. 
Może to spowodować znaczne podwyższenie kosztów realizacji tego zadania -  a biorąc pod uwagę 
obecną sytuację w służbie zdrowia nie jest to najkorzystniejsze dla Szpitala - co nie miałoby miejsca 
gdyby podzielono w/w załącznik według rodzajów nici, np.: 

 poz. 1 – poz. 7 – pakiet nr 1a 
 poz. 8 – pakiet nr 1b 
 poz. 9 – poz. 29 – pakiet nr 1c 
 poz. 26 – poz. 29 – pakiet nr 1d 
 poz. 30 – pakiet nr 1e 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zgodnie z zapisami w SIWZ. 

 
Pytanie nr 4, pakiet nr 1, poz. 8 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie materiału szewnego bez klipsów 
mocujących. 
 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zgodnie z zapisami w SIWZ. 

 
Pytanie nr 5, pakiet nr 1, poz. 9-29 
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Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie plecionkę syntetyczną – wchłanialną,                   
z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 
60-90 dni. 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zgodnie z zapisami w SIWZ. 

 
Pytanie nr 6, pakiet nr 1, poz. 27 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły okrągłej z tnącym ostrzem – 
przyostrzonej, w miejsce igły okrągłej z zakończeniem trokarowym. 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zgodnie z zapisami w SIWZ. 

 
Pytanie nr 7, pakiet nr 1, poz. 26-29 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zgodnie z zapisami w SIWZ. 

 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr VIII, pozycja: 1, rozmiar L): pieluchomajtki 
dla dorosłych w rozmiarze L, o maksymalnym obwodzie produktu aż 160cm i rekomendowanym obwodzie 
92-144cm, o chłonności co najmniej 2700ml wg normy ISO 11948-1; z czterema trójwarstwowymi, 
elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami; jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi 
bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza, w 100% oddychające na całej 
powierzchni wyrobu; posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu; posiadające anatomiczny 
kształt oraz wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej 
części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor; barierki 
skierowane do wewnątrz, które unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu 
chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez 
większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami 
skierowanymi na zewnątrz produktu)? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ 
dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest 
niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie 
działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w 
sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy 
Zamawiającego. 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zgodnie z zapisami w SIWZ. 

 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr VIII, pozycja: 1, rozmiar S): pieluchomajtki 
dla dorosłych w rozmiarze S, o maksymalnym obwodzie produktu aż 96cm i rekomendowanym obwodzie 
56-85cm, o chłonności co najmniej 1750ml wg normy ISO 11948-1; z czterema trójwarstwowymi, 
elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami; jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi 
bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza, w 100% oddychające na całej 
powierzchni wyrobu; posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu; posiadające anatomiczny 
kształt oraz wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej 
części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor; barierki 
skierowane do wewnątrz, które unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu 
chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez 
większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami 
skierowanymi na zewnątrz produktu)? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ 
dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest 
niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie 
działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w 
sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy 
Zamawiającego. 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
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Zgodnie z zapisami w SIWZ. 

 
Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr VIII, pozycja: 1, rozmiar M): pieluchomajtki 
dla dorosłych w rozmiarze M, o maksymalnym obwodzie produktu aż 130cm i rekomendowanym obwodzie 
73-122cm, o chłonności co najmniej 2400ml wg normy ISO 11948-1; z czterema trójwarstwowymi, 
elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami; jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi 
bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza, w 100% oddychające na całej 
powierzchni wyrobu; posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu; posiadające anatomiczny 
kształt oraz wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej 
części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor; barierki 
skierowane do wewnątrz, które unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu 
chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez 
większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami 
skierowanymi na zewnątrz produktu)? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ 
dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest 
niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie 
działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w 
sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy 
Zamawiającego. 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zgodnie z zapisami w SIWZ. 

 
Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr VIII, pozycja: 2): podkład higieniczny, 
o wymiarach 60x90cm, który posiada wkład chłonny o wymiarach co najmniej 850 x 550mm oraz 
wadze produktu co najmniej 80g – przy jednoczesnym zachowaniu poziomu chłonności powyżej 
2100g? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co 
ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest 
niezgodne z PZP. 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zgodnie z zapisami w SIWZ. 

 
Pytanie nr 12, pakiet nr 2, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści kompres 8 warstwowy 17 nitkowy? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 13, pakiet nr 2, poz. 2 

Czy zamawiający dopuści wycenę za kompres pakowany po 5 szt, jałowy, z przeliczeniem 

ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 14, pakiet nr 2, poz. 15-17 

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien 

syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych, z zapinką? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
 
Pytanie nr 14, pakiet nr 2, poz. 1,3-8, 13-17 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1,3-8,13-17 z pakietu. Podział pakietu zwiększy 

konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
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wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i 

cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży tylko jedna firma, a Zamawiający 

otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zgodnie z zapisami w SIWZ. 

 
 
 


