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Kamienna Góra, 01.04.2021 r. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Nazwa postępowania:  Dostawa materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:      TP 1/2021 
 

I.  Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. Z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o 
następującej treści: 
 
Pytanie nr 1: 
Pakiet 23 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu, umożliwi to złożenie ofert 
większej liczbie oferentów. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający nie wydziela pozycji do osobnego pakietu. 
 
 
Pytanie nr 2: 
Część 6 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10 x 20 cm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie nr 3: 
dotyczy część nr 1 poz.1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej do podtrzymywania 
opatrunku o szerokości 2 cmi i długości 20 mb po rozciągnięciu ? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie nr 4: 
dotyczy część nr 1 poz.2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej do podtrzymywania 
opatrunku o szerokości 2,5cm i długości 20 mb po rozciągnięciu ? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie nr 5: 
dotyczy część nr 1 poz.3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej do podtrzymywania 
opatrunku o szerokości 3 cm i długości 20 mb po rozciągnięciu ? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie nr 6: 
dotyczy część nr 1 poz.4  
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej do podtrzymywania 
opatrunku o szerokości 6 cm i długości 20 mb po rozciągnięciu ? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie nr 7: 
dotyczy część nr 1 poz.5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 5 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie 
do przetargu większej liczbie Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a 
Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający nie wydziela pozycji do osobnego pakietu. 
 
 
Pytanie nr 8: 
dotyczy część nr 8 poz.5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 5 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie 
do przetargu większej liczbie Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a 
Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający nie wydziela pozycji do osobnego pakietu. 
 
 
Pytanie nr 9: 
dotyczy część nr 10 poz.1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przeźroczystego opatrunku z wycięciem do 
zabezpieczania wkłuć o rozmiarze 7cmx8,5cm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie nr 10: 
dotyczy część nr 10 poz.2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku włókninowego do mocowania kaniul dożylnych 
o rozmiarze 6cmx8 cm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zamawiający wyrażą zgodę na rozmiar 6 cm x 8 cm. 
 
 
Pytanie nr 11: 
dotyczy część nr 10 poz.3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego opatrunku włókninowego z wkładem chłonnym 
o rozmiarze 10cmx10cm ? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie nr 12: 
dotyczy część nr 10 poz.4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego opatrunku włókninowego z wkładem chłonnym 
o rozmiarze 10cmx15cm ? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie nr 13: 
dotyczy część nr 12 poz.1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety operacyjnej w nitką RTG w rozmiarze 
45cmx 70 cm? 
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Odpowiedź na pytanie nr 13: 
TAK, jeśli będą pakowane w zestawy po 10 szt. i będą miały 2 tagi. 
 
 
Pytanie nr 14: 
dotyczy część nr 12 poz.2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety operacyjnej w nitką RTG w rozmiarze 
45cmx 45cm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 14: 
TAK, jeśli będą pakowane w zestawy po 10 szt. i będą miały 2 tagi. 
 
 
Pytanie nr 15: 
Część 10, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 9 x 11 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Zamawiający nie dopuszcza plastra w rozmiarze 9 x 11 cm. 
 
 
Pytanie nr 16: 
Część 10, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 8 x 6 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Zamawiający dopuszcza plaster w rozmiarze 8 x 6 cm. 
 
 
Pytanie nr 17: 
Część 10, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 10 x 10 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 17: 
Zamawiający nie dopuszcza plastra w rozmiarze 10 x 10 cm. 
 
 
Pytanie nr 18: 
Część 10, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 10 x 15 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 18: 
Zamawiający nie dopuszcza plastra w rozmiarze 10 x 15 cm. 
 
 
Pytanie nr 19: 
CZĘŚĆ 7, poz. 1-3 
Czy Zamawiający dopuści: 
Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu, które posiadają: dwa 
anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne które wchłaniają i rozprowadzają mocz, absorbent moczu z 
zawartością substancji neutralizującej zapach (superabsorbent); wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne 
oraz osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz zapobiegają wyciekom – większe 
bezpieczeństwo, zapobiegają wypływaniu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – 
elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do 
pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa 
wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod 
wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy. brak elementów 
lateksowych.  
Rozmiar M: obwód 75 - 110 cm, chłonność 2800 gr 
Rozmiar L: obwód 100-150 cm, chłonność 3100 gr 
Rozmiar XL: obwód 130-170 cm, chłonność 3100 gr 
 
Odpowiedź na pytanie nr 19: 
Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki o parametrach określonych w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 20: 
CZĘŚĆ 7, poz. 1-3 
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Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o następujących obwodach i chłonnościach: 
Rozmiar M: obwód 75 - 110 cm, chłonność 2300 gr 
Rozmiar L: obwód 100-150 cm, chłonność 2600 gr 
Rozmiar XL: obwód 130-170 cm, chłonność 2600 gr 
 
Odpowiedź na pytanie nr 20: 
Zamawiający nie dopuszcza pieluchomajtek określonych w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 21: 
CZĘŚĆ 7, poz. 2-3 
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 opis przedmiotu zamówienia , 
zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu 
optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 21: 
Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL 
o dwóch różnych zakresach obwodów. 
 
 
Pytanie nr 22: 
CZĘŚĆ 7, poz. 1-3 
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego 
skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 22: 
Zgodnie z SWZ, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały zabezpieczenia zapewniające 
zapobieganiu wypływu moczu i kału. 
 
 
Pytanie nr 22: 
CZĘŚĆ 7, poz. 1-3 
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne ściągacze taliowe? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 22: 
Zamawiający nie wymaga (dopuszcza). 
 
 
Pytanie nr 23: 
CZĘŚĆ 7, poz. 1-3 
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne przylepcorzepy z 
możliwością wielokrotnego mocowania w dowolnym miejscu produktu, co pozwala na optymalne 
dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 23: 
Zamawiający nie wymaga (dopuszcza). 
 
 
Pytanie nr 24: 
CZĘŚĆ 7, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 75 - 110 cm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 24: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Pytanie nr 25: 
CZĘŚĆ 13, poz.1 
Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 8x13 cm, pakowaną a1? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 25: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 26: 
CZĘŚĆ 13, poz.1 
Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 10x16 cm, pakowaną a1? 

Odpowiedź na pytanie nr 26: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
Pytanie nr 27: 
Pytania dot. treści umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umowy dotyczącego kar umownych par. 11, pkt. 
1.1, b)  „za zwłokę w realizacji dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,5% 
wartości (brutto) niezrealizowanej części zamówienia”  
 
Odpowiedź na pytanie nr 27: 
Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SWZ bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 28: 
Pytania dot. treści umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy par. 12 pkt 2 i dopisanie słów: „po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy”?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 28: 
Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SWZ bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 29: 
Pytania dot. treści umowy: 
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? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 29: 
W przypadku braku możliwości dostarczenia wyrobów zaoferowanych w ofercie z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia zamienników o nie gorszych 
parametrach i w takiej samej cenie, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 

 
 

 
  Prezes Zarządu 
 
/-/ Barbara Kosak 


