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Wałbrzych, dnia 28.06.2019r.  

 

DZPZ-530-Zp/34/PN-32/19 

 

Wykonawcy – wszyscy 
 

Dotyczy: Dostawy  sprzętu i materiałów medycznych - Zp/34/PN-32/19. 

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 

i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.  

Pytanie 1, dot. pakietu nr 5 poz. 1, 2     

 

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 5 Pozycje nr 1 i 2 

są pakowane przez wytwórcę po następująco 3 oraz 12 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w 

stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą 

realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby 

wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w 

pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia 

zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach. 
 

Pytanie 2, dot. pakietu nr 12     

 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zastawki programowalnej w zakresie od 0 do 200 

cm H2O, wysokośc zastawki 4,5 mm, średnica tależyka 17 mm, z przezbiornikiem przed zastawką, z 

drenem dokomorowym o długości 25 cm, średnica zewnętrzna drenu 2,5 mm, średnia wewnętrzna 

drenu 1,2 mm i z drenem dootrzewnowym średnica zewnętrzna drenu 2,5 mm, średnia wewnętrzna 

drenu 1,2 mm bez otworów szczelinowych? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza,  Zamawiający wymaga możliwość regulacji przepływu 

zastawki w zakresie 15-220ml/h i dren komorowy i dootrzewnowy o średnicy wewnętrznej 

1.3mm. Ponadto wymagany jest dren dootrzewnowy z otworami szczelinowymi. 

 

Pytanie 3, dot. pakietu nr 12      

 

Prosimy o doprecyzowanie czy zastawka powinna być kompatybilna z rezonansem magnetycznym o 

natężeniu 3T i nie ulegać samoczynnemu przestawieniu się w trakcie obrazowania. 

Odp. Zamawiający nie wymaga kompatybilności zastawki z badaniem rezonansu 

magnetycznego o natężeniu 3T. 

 

Pytanie 4, dot. pakietu nr 13 poz. 1      

 

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy o następujących parametrach: 
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 j.m.  wyszczególnienie  wymagania 

Właściwości 

fizyczne 
cm  szerokość bibuły 50 

 -  barwa bibuły  zielona 

 -  ilość warstw bibuły  1 

 g/m2  gramatura bibuły  23g 

 cm  szerokość folii  50±1 

 -  wygląd brzegów  bez postrzępień 

 µm  grubość folii  10 gram 

 cm  perforacja  38 cm 

 
-  powierzchnia  

wygniatana 

(tłoczona) 

 -  odbarwianie  niedopuszczalne 

 g/m2  minimalna chłonność  130 

 
 

długość  50 metrów 

Wady - 

uszkodzenia mechaniczne np: 

dziury w bibule lub w folii, 

naderwania 

niedopuszczalne 

 -  zapach  bez zapachu 

Zalety - nie przesiąkliwe - 

 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 5, dot. pakietu nr 13 poz. 1     

 

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , 

z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o 

gramaturze 54 g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów 

– bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna 

chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 22 ± 2 μm ? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 6, dot. pakietu nr 16 poz. 1     

 

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp. Zamawiający wymaga, aby worek był pakowany pojedynczo w opakowaniu foliowym. 

 

Pytanie 7, dot. pakietu nr 2      

 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o długości odpowiednio: M – 115 cm, L – 120 cm, 

XL – 130 cm, XXL – 133 cm. Pozostałe warunki SIWZ spełnione.  

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuchy operacyjne w 

następujących rozmiarach: M/L-130 cm, XL-150 cm, XXL-170 cm. 
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Pytanie 8, dot. pakietu nr 2 poz. 1  

 

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuchy operacyjne wykonane 

z włókniny typu spunlace. 

 

Pytanie 9, dot. pakietu nr 2 poz. 1  

 

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m2? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuchy operacyjne wykonane 

z włókniny typu spunlace o gramaturze 35 g/m2. 

 

Pytanie 10, dot. pakietu nr 2 poz. 1  

 

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach M- 124cm, L-128cm, XL-138cm, XXL-

157cm? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuch operacyjny w 

następujących rozmiarach: M/L-130 cm, XL-150 cm, XXL-170 cm. 

 

Pytanie 11, dot. pakietu nr 16 poz. 1  

 

Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki moczu w opakowaniu zbiorczym pakowanym po 

10 szt. z przeliczeniem wartości ? 

Odp. Zamawiający wymaga, aby worek był pakowany pojedynczo w opakowaniu foliowym. 

 

Pytanie 12, dot. projektu umowy § 4 ust. 3a i 3b (załącznik 3b) 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy liczony był w dniach roboczych? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 3a i 

3b. 
 

Pytanie 13, dot. projektu umowy § 4 ust. 3b (załącznik 3b) 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wydłużenie terminu dostawy „na cito” do 72 godzin w dni 

robocze? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 3b. 

 

Pytanie 14, dot. pakietu nr 10 poz. 8  

 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 10, pozycja 8 igły do kanału roboczego o 

minimalnej średnicy 2,0 mm z zachowaniem pozostałych parametrów? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 15, dot. projektu umowy § 7 ust. 1b (załącznik 3f) 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości 

niewykonanej dostawy – za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub zwłoki w 

przystąpieniu do usunięcia awarii? 
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Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1b. 
 

Pytanie 16, dot. pakietu nr 5  

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych staplerów (oraz kompatybilnych 

ładunków) z nożem,  posiadających 6 rzędów zszywek o obłym przekroju poprzecznym; wysokości 

zszywek po zamknięciu 1,5 mm oraz 2,0 mm (do wyboru przez Zamawiającego), rozmiar staplera 80 

mm. Stapler załadowany ładunkiem, gotowy do użycia natychmiast po wyjęciu z opakowania. Nóż w 

ładunku. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga rozmiar staplera 75 mm. 

 

Pytanie 17, dot. pakietu nr 2  

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o długości odpowiednio dla rozmiaru L-140 

cm, XL – 150 cm? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga fartuchy operacyjne w 

następujących rozmiarach: M/L-130 cm, XL-150 cm, XXL-170 cm. 

 

Pytanie 18, dot. pakietu nr 13  

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w kolorze niebieskim, rozmiarze 51x 50cm 

x 50m i grubości folii 16µm? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga podkład w kolorze zielonym, 

rozmiarze 51x 50cm x 50m i grubości folii 20µm. 

 

Pytanie 19, dot. Projektu umowy  

 

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odp. Nie. 

 

Pytanie 20, dot. Projektu umowy § 5 ust. 2  

 

Czy Zamawiający zgadza się w § 5 ust. 2 wzoru umowy odstąpić od wymogu podania nr pakietu na 

fakturze? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 2. 
 

Pytanie 21, dot. Projektu umowy § 9 ust. 3  

 

Czy Zamawiający zgadza się w § 9 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 

podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 

należytego wykonywania umowy.”?   

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 3. 

 

Pytanie 22, dot. pakietu nr 2 poz. 1  

 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 fartuchy 

chirurgiczne sterylne wykonane z włókniny typu SMMMS, bardzo dobrej jakości, – tj. 
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włókniny typu SMS wzmocnionej dodatkowo 2 warstwami wewnętrznymi Meltblown 

(M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed drobnoustrojami. Zatem im 

większa warstwa wewnętrzna tym lepsza barierowość przed przenikaniem 

mikroorganizmów. W następujących rozmiarach i długościach (tolerancja długości +/- 

2cm): M – 120cm, L - 130cm, XL-140cm, XXL - 150cm, XXXL - 160cm. 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuchy operacyjne w 

następujących rozmiarach: M/L-130 cm, XL-150 cm, XXL-170 cm. 

 

Pytanie 23, dot. pakietu nr 2 poz. 1  

 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 fartuchy 

chirurgiczne sterylne wykonane z włókniny typu Spunlace, w następujących rozmiarach i 

długościach (tolerancja długości +/- 2cm): M – 120cm, L - 130cm, XL-140cm, XXL-150cm. 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuchy operacyjne w 

następujących rozmiarach: M/L-130 cm, XL-150 cm, XXL-170 cm. 

 

Pytanie 24, dot. pakietu nr 1  

 

Czy Zamawiający dostosuje się to obowiązującego Prawa Zamówień Publicznych, gdzie zgodnie z 

art..29 - 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579), z uwzględnieniem zmian, opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej 

konkurencji ani opisywać produktu dostarczanego przez konkretnego wykonawcę, chyba że jest to 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, uzasadnienie techniczne o obiektywnym charakterze, 

wtedy Zamawiający może dokonać zakupu z wolnej ręki Art. 67, pkt. 1a 

Pakiet 1 w obecnej formie opisuje produkty z katalogu konkretnego producenta (Smith and Nephew), 

co stoi w sprzeczności z PZP art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

Informujemy Zamawiającego, że na rynku istnieje wiele firm oferujących zarówno pompy jak i 

materiały zużywalne do podciśnieniowej terapii leczenia ran urządzeń umożliwiających wykorzystanie 

materiałów zużywalnych różnych producentów naprzemiennie i zamiennie 

Jeśli istnieje uzasadnienie techniczne o obiektywnym charakterze wnosimy do Zamawiającego o jego 

przedstawienie, na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm. Art. 1.1) i zmianę trybu realizacji zamówienia. 

Jeśli nie ma takiego uzasadnienia, wnosimy o dostosowanie zapisów SIWZ do obowiązującego stanu 

prawnego w zakresie wydatkowania środków publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), z uwzględnieniem zmian, i 

dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji i nie 

ograniczającej się do jednego Producenta, jak poniżej  

Pozycja 1  

Zestaw jałowy do terapii podciśnieniowej mały, skład zestawu:  

AMCANO S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9a/107, 02-758 Warszawa NIP: 5213848490 

Regon 381873313 ING 61 1050 1416 1000 0090 3173 1467 

- opatrunek piankowy 10x8x3 cm (+/- 10%) 

- port z drenem do podłączenia do kanistr 

- folia okluzyjna min 1 szt. 

Pozycja 2 

Zestaw jałowy do terapii podciśnieniowej średni, skład zestawu: 

- opatrunek piankowy 20x12,5x3 cm (+/- 10%) 

- port z drenem do podłączenia do kanistra 
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- folia okluzyjna min 2 szt. 

Pozycja 3 

Zestaw jałowy do terapii podciśnieniowej duży, skład zestawu: 

- opatrunek piankowy 25x15x3 cm (+/- 10%) 

- port z drenem do podłączenia do kanistra 

- folia okluzyjna min 3 szt. 

Pozycja 5 

Kanister – jednorazowy zbiornik na wysięk z substancją żelującą, z drenem do podłączenia do 

pompy, kompatybilny z oferowanym urządzeniem do terapii podciśnieniowej poj min. 800 ml 

Pozycja 6 

Kanister – jednorazowy zbiornik na wysięk z substancją żelującą, z drenem do podłączenia do 

pompy, kompatybilny z oferowanym urządzeniem do terapii podciśnieniowej poj min. 250 ml 

Pozycja 7 

Kanister – jednorazowy zbiornik na wysięk z substancją żelującą, z drenem do podłączenia do 

pompy, kompatybilny z oferowanym urządzeniem do terapii podciśnieniowej poj min. 750 ml 

Pozycja 8 

Pojedyńczo pakowany dren 

Odp. Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 25, dot. pakietu nr 7 

 

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu pozycję 4 z pakietu nr 7, co umożliwi złożenie 

oferty więcej niż jednemu wykonawcy a tym samym uzyskanie konkurencyjnej ceny za przedmiot 

zamówienia? 

Odp. Zamawiający nie wydzieli do oddzielnego pakietu pozycję 4 z pakietu nr 7. 
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