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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę środków opatrunkowych, 

prześcieradeł oraz niejałowych koszul, podkładów i ręczników dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 30 zadań częściowych,  

AZ-P.2021.6, wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ nr 2. 

 

 Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy 

z 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia  

i modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu. 

 

A. Wyjaśnienia treści SWZ: 

Pytanie 1 zadanie 1: 

a) pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’5kg z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

b) pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści opaskę nawiniętą na plastikowy trzpień bez perforacji?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów oraz czytelnego 

wpisania parametru oferowanego produktu w kolumnie 2 („Przedmiot zamówienia)”  lub pod tabelą asortymentowo-cenową. 

c) pozycja  2, 4, 7-8: Czy zamawiający wydzieli poz. 2,4,7-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. 

Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne 

firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, 

gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli wskazanych pozycji. 

d) pozycja 2, 7: Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami 

niesterylnymi, w związku z  tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane 

w klasie II a reg.7.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraźnie wskazał pod tabelą asortymentowo-cenową, że nie dopuszcza. 

e) pozycja  4: Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych 

posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraźnie wskazał pod tabelą asortymentowo-cenową, że nie dopuszcza. 

f) pozycja 8: Czy  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem 

spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO? 

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraźnie wskazał pod tabelą asortymentowo-cenową, że nie dopuszcza  kompresów sterylizowanych tlenkiem 

etylenu, ani kompresów 8W. 

 

Pytanie 2, zadanie 4, pozycja 1-2: 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’50szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

Pytanie 3, zadanie 5, pozycja 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: Samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 

ppm; przy zachowaniu pozostałych parametrów? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów oraz czytelnego wpisania parametrów 

oferowanego produktu w kolumnie 2 („Przedmiot zamówienia)”  lub pod tabelą asortymentowo-cenową. 

 

 
Pytanie 4, zadanie 10, pozycja 2: 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek posiadający przecięcie papieru zabezpieczającego wzdłuż krótszego brzegu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 

 

 
Pytanie 5, zadanie 11: 

a) pozycja 3a) - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych 

opakowań? 

b) pozycja 3b) - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych 

opakowań? 

Odpowiedź ad a) i b): Zamawiający dopuszcza. 

 
 

Pytanie 6, zadanie 12, pozycja 6: 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 12 poz. 6 i dopuści: 

a) Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 

4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- 

kartoniku, wyrób medyczny klasy I? 

lub 

b) Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 

4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu 

zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli wskazanej pozycji. 

Zamawiający dopuszcza gaziki opisane w pkt a) pod warunkiem czytelnego wpisania parametrów oferowanego produktu w kolumnie 2 

(„Przedmiot zamówienia)”  lub pod tabelą asortymentowo-cenową. 

 

 

Pytanie 7, zadanie 17: 

pozycja 1: 

a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kleszczykami plastikowymi typu Kocher min. 14 cm, nie poliamidowymi? 

b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami z gazy 17N? 

c)  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą z laminatu dwuwarstwowego min. 50g/m2, rozmiar min. 38x45 cm? 

d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w opakowaniu typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 

3-komorowym? 

Odpowiedź ad a)-d): Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

pozycja 2: 

a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami z gazy 17N? 

b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą z laminatu dwuwarstwowego min. 50g/m2, rozmiar min. 38x45 cm? 

c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w opakowaniu typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 

3-komorowym? 

Odpowiedź ad a)-c): Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
pozycja 3: 

a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kleszczykami plastikowymi typu Kocher min. 14 cm, nie poliamidowymi? 

b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pęsetą typu Adson prostą metalową bez ząbków? 

c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pęsetą chirurgiczną prostą z ząbkami? 

d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami z gazy 17N? 
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Odpowiedź ad a)-d): Zamawiający nie wyraża zgody. 
e) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z imadłem metalowym min. 13 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga imadła metalowego ze stali nierdzewnej o wymiarach 11-13 cm.  

f) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 45 x 75 cm z przylepnym otworem regulowanym 6 x 8 cm, wykonana z 

dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze min. 50g/m2 (pozycja f) zestawu)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
g) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 50 x 70 cm z laminatu PE + celuloza, min. 50g/m2? (pozycja g) 

zestawu)? 

h) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z igłami i strzykawkami bez opakowania jednostkowego? 

Odpowiedź ad g) i h): Zamawiający wyraża zgodę. 
i) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w opakowaniu typu folia- papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 

3-komorowym? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

pozycja 4: 

a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami gazowymi? 

b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pęseta plastikową bez ząbków? 

c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w opakowaniu typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 

nerkowatym o poj. 300 ml? 

Odpowiedź ad a) – c): Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

pozycja 5: 

a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami z gazy 17N? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z żelem nawilżającym w strzykawce 6 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z wodą sterylna w ampułkach 2 x 10 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów..  

d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 75 x 90 cm z centralnym otworem przylepnym o 6 x 8 cm (pozycja e) 

zestawu)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący średnicy otworu – informacja w części B.1 niniejszego 

pisma. 

e) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą min. 45 x 75cm (pozycja f) zestawu)? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga serwety włókninowej o dokładnych wymiarach 45x75 cm – nie jest to wymiar minimalny, ani maksymalny. 

f) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kleszczykami plastikowymi typu Kocher nie poliamidowymi? 

g) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pęsetą plastikową bez ząbków? 

h) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z rękawicami lateksowymi bez wywiniętego mankietu i bez opakowania 

jednostkowego? 

i) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w opakowaniu typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu 

pojemnikiem nerkowatym o poj. 700 ml? 

Odpowiedź ad f) – i): Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

pozycja 6: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 75 x 90 cm z przylepcem wokół otworu zamiast na bocznej krawędzi 

(pozycja b) zestawu)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 

 

pozycja 7: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu owiniętego w serwetę włókninową i zapakowanego w opakowanie folia-papier? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie 8, zadanie 19,  pozycja 1,2,4: 

Czy zamawiający wydzieli poz. 1,2,4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne 

wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy 

pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż 

większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli wskazanych pozycji. 

 

Pytanie 9, zadanie 27: 

a) Czy zamawiający dopuszcza prześcieradła z zadania 27 poz. 1a i 1b w rolkach o długości 40 metrów i perforacji co 50cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rolki o długości 40 metrów oraz perforacji co 50cm pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych 

parametrów.  

W przypadku zaoferowania długości 40 m: 

-  należy to odpowiednio zaznaczyć w kolumnie „Przedmiot zamówienia” w pozycjach a) i b) lub pod tabelą asortymentowo-cenową, 

- w kolumnie „Ilość” w pozycji a) wpisać „450”, a w pozycji b) – „3.000”. 

b) pozycja 1 - Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej ofert? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli wskazanej pozycji. 

c) pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolkach o długości 50m z przeliczeniem ilości do pełnych rolek w górę? Pozostałe 

wymagania zgodne z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rolki o długości 50 metrów pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.  

W przypadku zaoferowania długości 50 m: 

-  należy to odpowiednio zaznaczyć w kolumnie „Przedmiot zamówienia” w pozycjach a) i b) lub pod tabelą asortymentowo-cenową, 

- w kolumnie „Ilość” w pozycji a) wpisać „360”, a w pozycji b) – „2.400”. 

d) pozycja 1 a, b – Czy możemy zaoferować podkłady podfoliowane o długości rolki 50 mb, z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

e) pozycja 1a i 1b - Czy Zamawiający dopuści prześcieradła w rolkach o długości 50m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? 

f) pozycja 1a) - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolkach o długości 50 m przy pozostałych parametrach bez zmian? 

g) pozycja 1b) - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolkach o długości 50 m przy pozostałych parametrach bez zmian? 

Odpowiedź ad d) - g): Jak w odpowiedzi c). 

h) pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło polipropylenowe laminowane folią o gramaturze min. 28g/m2? Pozostałe wymagania 

zgodne z SWZ. 

i) pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze zielonym lub niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. 

j) pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wzmocnione dodatkowo niebieskimi nitkami? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. 

Odpowiedź ad h) do j): Tak - Zamawiający wymaga prześcieradła wzmocnionego nitkami (np. niebieskimi) oprócz pozostałych wymaganych 

parametrów. 

k) pozycja 2 - Czy Zamawiający oczekuje prześcieradło nieprzemakalne? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. 

Odpowiedź: Tak – Zamawiający wymaga prześcieradła nieprzemakalnego. 

l) pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści równoważne prześcieradło o takich samych parametrach jak w SWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga prześcieradła: 

- o gramaturze 30-50g/m²,  

- wymiarach 80 x 200/210,  

- wykonanego z: białej flizeliny, włókniny polipropylenowej lub bibułki laminowanej folią PE.   

Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach równoważnych w stosunku do wymaganych jak wyżej. 

Ponadto Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący nazwy prześcieradła – informacja w części B.2 niniejszego pisma. 

m) pozycja 2 – Czy prześcieradło 80x200 może być wzmocnione 48 nitkami? 

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi i) -- Zamawiający dopuszcza ilość nitek 48.  

 

Pytanie 10, zadanie 30: 

a) Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny o chłonności 1600ml? 

b) Czy Zamawiający dopuści podkłady o chłonności min. 1800 ml z superabsorbentem pochłaniających wilgoć, dzięki czemu powierzchnia 

podkładu staje się sucha? 

Odpowiedź ad a) – b): Zamawiający wymaga podkładów o chłonności min. 1150 ml, tak więc chłonność 1600 ml i min. 1800 ml odpowiadają 

wymaganemu parametrowi.  
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Pytanie 11, umowa: 

a) Prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu ustęp 9 o treści: "Ustępy od 1 do 7 paragrafu 6 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił 

wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." 

b) §6 ust.1 pkt b) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie 

zamówionej partii towaru podlegającej reklamacji poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie 

części przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji za każdy dzień opóźnienia?  

c) Do treści §6 ust. 1 pkt c) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §6 ust.1 lit. c) poprzez zapis o 

ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

d) Do §6 ust.1 pkt d) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za naruszenie jakiegokolwiek 

obowiązku lub terminu, w tym obowiązku lub terminu wynikającego z rękojmi i gwarancji, poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 

2% wartości brutto niezrealizowanej lub reklamowanej części przedmiotu umowy? 

Odpowiedź ad a) – d): Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

B. Modyfikacje treści SWZ: 

1) Zamawiający modyfikuje zapis w zadaniu nr 17 w pozycji 5 e) dotyczący średnicy otworu – prawidłowy zapis przyjmuje brzmienie: 

„e) 1 x serweta włókninowa min. 55g/m²  75x90 cm z centralnym otworem o średnicy 10 cm”; 

2) Zamawiający modyfikuje zapis w zadaniu nr 27 w pozycji 2 dotyczący nazwy prześcieradła tj. usuwa się zwrot „HIGH-TEX Lami”, a  

prawidłowy zapis przyjmuje brzmienie: 

„Prześcieradło, gramatura 30-50g/m², wymiary 80x200/210, wykonane z białej flizeliny, włókniny polipropylenowej lub bibułki laminowanej folią 

PE ”; 

3) Zamawiający informuje o modyfikacji w treści załącznika nr 5 do SWZ - projektowanych postanowieniach umowy. 

W paragrafie 2 dopisuje się ustęp 14 o treści: 

„14. Do każdej dostawy (dot. zadań 1 do 26) wykonawca dołącza dokument dostawy WZ, w którym muszą być zamieszczone informacje: nazwa 

i dawka produktu, ilość opakowań / ilość sztuk, umowna cena netto,  wartość netto, numer serii oraz data ważności”, 

4) W wyniku powyższych modyfikacji Zamawiający: 

a) modyfikuje zapisy w treści SIWZ: 

    - pkt 13.1. przyjmuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10.05.2021 r.”, 

    - pkt 15.2. przyjmuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć do dnia 09.04.2021r. do godziny 08:30”, 

    - pkt 15.3. przyjmuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2021r. o godz. 09:00”, 

b) na podstawie art. 271 ust. 1 oraz 286 ust. 1, 7 oraz 9 Pzp, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych stosowne ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia.   

 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców. 

                                

 

……………..………………………………………………. 

                                                                                                                                                                    Kierownik Zamawiającego   

 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 


