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Tom  III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 
Dostawa materiałów opatrunkowych dla  

Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 

 
I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Zdrowia 
w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Produkty objęte zamówieniem podzielone są na dwadzieścia trzy (23) 
pakiety stanowiących odrębne części zamówienia: 

Część 1. Siatka opatrunkowa 
Część 2. Gaza bawełniana 
Część 3. Kompresy gazowe 
Część 4. Opaski dziane i elastyczne 
Część 5. Lignina opatrunkowa 
Część 6. Opatrunek parafinowy jałowy 
Część 7. Pieluchy jednorazowe 
Część 8. Plaster taśma przylepna włókninowa 
Część 9. Plaster na tkaninie 
Część 10. Plaster sterylny, opatrunki sterylne 
Część 11. Paski do zamykania ran 
Część 12. Serweta operacyjna z nitką radiacyjną 
Część 13. Siatka chirurgiczna przepuklinowa 
Część 14. Kompresy gazowe jałowe z nitką radiacyjną 
Część 15. Tupfery 
Część 16. Opatrunek gąbkowy 
Część 17. Opatrunek jałowy z pianki poliuretanowej 
Część 18. Opatrunek jałowy hydrowłóknisty 
Część 19. Opatrunek hydrokoloidowy 
Część 20. Opatrunek hydrokoloidowy samoprzylepny 
Część 21. Opatrunek z parafiną 
Część 22. Opatrunek hydrowłóknisty 
Część 23. Opatrunek przeciwbakteryjny 
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. 

2. Szczegółowy opis zamawianych materiałów opatrunkowych i ich ilości określono w Załącznikach nr 1.1-
1.23 do Formularza oferty (Formularze asortymentowo-cenowe). Podane w Załącznikach ilości 
wyliczono na postawie zużycia materiałów opatrunkowych w latach poprzednich i ilości te należy 
traktować jako szacunkowe. Ostateczna ilość materiałów opatrunkowych zamawiana na podstawie 
umowy w okresie jej obowiązywania  może ulec zmianie, przy czym nie będzie mniejsza niż 80% ilości 
określonych w Załącznikach. 

3. Materiały opatrunkowe będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać obowiązujące prawnie 
wymogi dopuszczenia do obrotu, w szczególności być zgodne z obowiązującymi w trakcie realizacji 
umowy przepisami prawa dotyczącymi wyrobów medycznych. Na  żądanie  Zamawiającego  
Wykonawca  jest  zobowiązany okazać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
oferowanych materiałów do obrotu.  

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  materiały opatrunkowe będące przedmiotem umowy  
sukcesywnie  przez  okres  obowiązywania  umowy,  na  podstawie  zamówień  składanych  przez  
Zamawiającego  pocztą elektroniczną, faksem  lub - w  uzgodnionych przypadkach -  w formie  
telefonicznej.  W zamówieniu  Zamawiający  każdorazowo  określi  ilość i rodzaj zamawianego 
asortymentu.  

5. Częstotliwość  składanych  zamówień  będzie  uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

6. Przedmiot umowy dostarczony zostanie transportem Wykonawcy w terminie nie przekraczającym 
3 dni od daty złożenia zamówienia (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy), wraz 
z zapewnieniem wyładunku do magazynu apteki, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu 
zabezpieczającym przed uszkodzeniem. 

7. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w magazynach apteki szpitalnej, w 
dni robocze w godz. 700 –1400. 

8. Dostarczone materiały opatrunkowe muszą posiadać minimum 12–miesięczny termin ważności, licząc 
od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. 

9. W przypadku wykrycia wad zamówionych materiałów opatrunkowych  lub niezgodności 
asortymentowej i ilościowej ze złożonym zamówieniem, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym 
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fakcie Wykonawcę i prześle mu protokół opisujący stwierdzone nieprawidłowości. W przypadku 
złożenia uzasadnionej reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest wymienić niezwłocznie (tj. w terminie 
dwóch (2) dni, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) i na własny koszt towar wadliwy 
na wolny od wad i/lub dostarczyć (uzupełnić) asortyment i ilości zgodnie z zamówieniem. 

10. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest pisemnie potwierdzić fakt  przyjęcia 
reklamacji. 

 
 
II. Informacje ogólne 
1. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z zasadami określonymi w art. 99 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę 
należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”.  

2. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ilekroć w opisie przedmiotu 
zamówienia - przedmiot  zamówienia opisany został przez odniesienie do norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu „lub 
równoważne”. 

3. Wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca 
itp.) materiałów lub normy, oceny, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo 
Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod 
warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów/cech/właściwości nie gorszych niż wymagane przez 
Zamawiającego w SWZ. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie 
przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie parametry/cechy/właściwości powinien 
posiadać oferowany przedmiot zamówienia. Ewentualne użycie przykładowych nazw producenta ma 
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 
rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter 
przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny 
produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty 
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych 
parametrach jako spełniający wymogi SWZ.  

4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 
dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania. 

 
 


