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Nasz znak:                                                                                                

EP/220/32/2017/1                                                          Szczecin, dn. 22.05.2017r. 

 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/32/2017, pn.: Dostawa opatrunków, 

opatrunków przylepnych, zestawów opatrunkowych, plastrów, bandaży, gazy 
medycznej, waty medycznej, kompresów, hemostatyków wchłanianych, osłonek na 

głowice sondy USG, produktów do pielęgnacji ciała wraz z dzierżawą urządzeń do 

podciśnieniowego leczenia ran oraz przygotowania kleju fibrynowego dla SPWSZ w 
Szczecinie 

 
    Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako 

Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 
Pytania Wykonawców:  
 

ZESTAW 1 

 
Pytanie 1 dot. zadania 1, poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok średni  (nr katalogowy: 3300M)  nieinwazyjny system mocowań 
preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów 

wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do 

której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. 
GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. 

Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. 
Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu 

wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. 

Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego 
przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. 

Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia 
mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 2 dot. zadania 1, poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok duży  (nr katalogowy: 3400L) nieinwazyjny system mocowań 
preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów 

wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do 
której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. 

GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. 

Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. 
Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego 

silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. 
Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego 

przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia 
mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie 3 dot. zadania 1, poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok średni  (nr katalogowy: 3300M)  nieinwazyjny system mocowań 
preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów 

wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do 
której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. 

GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. 

Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. 
Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego 

silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. 
Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego 

przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. 

Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia 
mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 4 dot. zadania 27, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok średni  (nr katalogowy: 3300M)  nieinwazyjny system mocowań 

preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów 

wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do 
której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. 

GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. 
Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. 

Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego 

silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. 
Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego 

przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. 
Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia 

mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 5 dot. zadania 27, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok średni  (nr katalogowy: 3300M)  nieinwazyjny system mocowań 

preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów 
wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do 

której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. 

GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. 
Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. 

Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego 
silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. 

Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego 

przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. 
Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia 

mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie 6 dot. zadania 1 oraz 27 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5, 6 i pozycji 8 z Zadania nr 1 oraz pozycji 4 i 5 z Zadania 

nr 27 i stworzy osobny pakiet? 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na 

efektywne zarządzanie środkami publicznymi.          
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 

ZESTAW 2  
 

Pytanie 1 dot. zadania nr 23, 30 poz. 4, 5 

Pragniemy zwrócić się z pytaniem czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania wyrobów sterylizowanych 
w parze wodnej i dopuści wyroby sterylizowane innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem 

walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie z SIWZ spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz 
chirurgicznych. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę 
 

Pytanie 2 dotyczy Zadania nr 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 14 niżej opisanego zestawu? 
Część I: 

 kompresy włókninowe 7,5cm x 7,5cm 30 g, 4-warstwowe – 6szt 

 przylepiec Softpore 1,25cm x 15,5cm – 1szt 

 serweta włókninowa 38cm x 45cm z wycięciem 20cm – 1szt 

 rękawice lateksowe bezpudrowe rozm. M – 4szt 

Część II  
 kompresy włókninowe 10cm x 10cm 30 g, 4-warstwowe – 5szt 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 3  dot. zadania nr 23 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 23 poz. 3 kompresów w opakowaniu papierowo-

papierowym? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 4 dot. zadania nr 23 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 23 poz. 3 kompresów w opakowaniu zawierającym 

5 sztuk w ilości 200 opakowań? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 5 – dotyczy Zadania nr 23 poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 23 poz. 4 kompresów z nacięciem ”O” 5x5cm w 

opakowaniu a’2szt w ilości 25 500 opakowań? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 6 – dotyczy Zadanie nr 23 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 23 opatrunków bez etykiet samoprzylepnych na 
opakowaniu? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 7 dotyczy Zadania nr 26 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 i 2 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie oferty 
większej ilości Wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność ofert? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 
 

 
 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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ZESTAW 3  
 

Pytanie 1 dot. zadania nr 30 poz. 4-5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy sterylizowanej tlenkiem etylenu? Pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 

ZESTAW 4  
 

Pytanie 1 dot. zadania nr 5 

Czy zamawiający wyraz zgodę na wydzielenie z Zadania nr 5 pozycji 6, 7, 8, 9, 10 i 11, co umożliwi udział w 
postępowaniu większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 2 dot. zadania nr 5, poz. 7 

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 pozycji 7 opatrunek o wymiarach 10cm x 8cm, co umożliwi udział w 
postępowaniu większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 3 dot. zadania nr 6 poz. 11 
Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6 pozycji 11 kompresy w opakowaniu a'3 szt z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianej ilości, co umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a 

Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej? W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi prosimy 
Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie nr 4 dot. zadania nr 23 

Czy zamawiający wyraz zgodę na wydzielenie z Zadania nr 23 pozycji 1 i 2, co umożliwi udział w postępowaniu 
większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 

ZESTAW 5  

 
Pytanie 1 dot. Zadanie nr 34  

Czy Zamawiający dopuści następujace zestawy opatrunkowe wraz z użyczeniem urządzenia kompatybilnego z 
zaproponowanym zestawem opatrunków i kanistrów: 

 
Poz. 1 

Zestaw opatrunkowy mały: 

-Jałowy opatrunek koloru czarnego wykonany z poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością 
odprowadzania płynów, wymiary 10cmx8cmx3 cm; 

- Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 
30x20 cm (1 szt.); 

- Podkładka z  miękkim dwuświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do 

zbiornika; 
- całość pakowana jałowo 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Poz. 2 
Zestaw opatrunkowy średni: 

-Jałowy opatrunek koloru czarnego wykonany z poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością 

odprowadzania płynów, wymiary 20cmx12,5cmx3 cm; 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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- Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 
30x20 cm (2 szt.); 

- Podkładka z  miękkim dwuświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do 

zbiornika; 
- całość pakowana jałowo 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Poz. 3 
Zestaw opatrunkowy duży: 

-Jałowy opatrunek koloru czarnego wykonany z poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością 

odprowadzania płynów, wymiary 25cmx15cmx3 cm; 
- Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 

30x20 cm (3 szt.); 
- Podkładka z  miękkim dwuświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do 

zbiornika; 

- całość pakowana jałowo 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Poz. 4 

Jednorazowy zbiornik do urządzenia o pojemności 250-300ml z substancją żelującą wydzielinęz filtrem, 
drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki do odprowadzania wydzieliny 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Poz. 5 

Jednorazowy zbiornik do urządzenia o pojemności 750-800ml z substancją żelującą wydzielinę z filtrem, 
drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki do odprowadzania wydzieliny 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 
 

ZESTAW 6  
 

Pytanie 1 dot. zadania nr 6 poz. 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenia kompresów jałowych w opakowaniach nie posiadających naklejki 
samoprzylepnej? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 2  dot. zadania nr 6 
Zwracamy się z prośbą o uznanie opakowania zaopatrzonego w naklejkę odklejaną na każdym etapie otwarcia 

opakowania zawierającą dobrze widoczną datę ważności, nr ref. (kod produktu) oraz nr serii. Zgodnie z 

obowiązującymi wymaganiami na opakowaniu musi być data przydatności produktu, natomiast data sterylizacji 
nie jest wymagana? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza opakowania zaopatrzone w naklejkę bez daty sterylizacji. 
Zamawiający wymaga daty przydatności produktu 

 

Pytanie 3 dot. zadania nr 6 poz.11 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów jałowych (sterylizowanych parą wodną) pakowanych po 3 

sztuki z przeliczeniem ilości? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. W poz. nr 10 w zadaniu nr 6 Zamawiający wymaga 

kompresów pakowanych x3 szt. 
 

Pytanie 4 dot. zadania nr 31 poz.2 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji oraz dopuszczenie opaski gipsowej o czasie wiązania 4-6minut? 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 

ZESTAW 7  

 
Pytanie 1 dot. zadania nr 13, poz. 1, 2 i 3 

W związku z zakazem UE prowadzania badań klinicznych "in vivo" (na ludziach)  
i przedklinicznych "in vivo" (na zwierzętach), mogących narażać organizmy żywe na niepotrzebne cierpienie, oraz 

w związku z tym, że można udowodnić dane działanie bakteriobójcze badaniami laboratoryjnymi "in vitro" - 
prosimy o zmianę opisu na "udokumentowane badaniami klinicznymi in vivo lub in vitro" - pozostałe warunki 

zgodnie z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza udokumentowanie badaniami klinicznymi in vivo lub in vitro 
 

Pytanie 2 dot. zadania nr 13, poz. 1, 2 i 3 
W związku z tym, że zamawiający oczekuje potwierdzenia bakteriobójczości w badaniach  

in vitro (Tego typu badania posiada większość wykonawców wobec czego zamawiający może otrzymać więcej 

ofert w konkurencyjnych cenach), zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu potwierdzenia działania 
bakteriobójczego  przeciwko szczepom bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP badaniami klinicznymi in vivo. 

Wprowadzenie takiego wymogu preferuje produkt konkretnego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadami 
wyrażonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) 

Jakość asortymentu z badaniami in vitro użytkowania jest na takim samym poziomie jaki oczekuje  
Zamawiający. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 3 dot. zadania nr 13, poz. 1, 2 i 3 

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie hemostatyku z resorbowalnej, utlenowanej celulozy. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 

 

Pytanie 4 dot. zadania nr 13, poz. 1, 2 i 3 
Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby celuloza regenerowana charakteryzowała się wartością pH 

maksymalnie do 2,8? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w 
stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się 

środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

Pytanie 5 dot. zadania nr 13, poz. 1 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rozmiaru 1,25cm x 5 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani 

użytkowanie produktu. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

Pytanie 6 dot. zadania nr 13, poz. 4 i 5 
Zwracamy się z prośba o wydzieleniem ww. pozycji. Te materiały hemostatyczne posiada jedna firma i tylko ona 

może złożyć ofertę co za tym idzie zaproponować wszystkie materiały hemostatyczne w bardzo wysokiej cenie 
sięgającej 40-50% - krotności cen konkurencji. 

Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych 

cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dokonał wydzielenia pozycji 4 i 5 z zadania nr 13. 

Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia z dotychczasowej pozycji 4 i 5 zadania nr 13, stanowi 
aktualnie zadanie nr 35. 

 
Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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ZESTAW 8  
 

Pytanie 1 dot. zadania nr 1, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty 

jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 2 dot. zadania nr 1, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji przezroczystego opatrunku do mocowania wenflonów w 

rozmiarze 9 x 7 cm w opakowaniu papier – papier. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 

 

ZESTAW 9 
 

Pytanie 1 dot. zadania nr 2, poz. 1-3, 13 
Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie 

konkurencyjnej oferty. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 2 dot. zadania nr 2, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’24 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 
 

Pytanie 3 dot. zadania nr 2, poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 

 
Pytanie 4 dot. zadania nr 2, poz. 12 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’6 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 
 

Pytanie 5 dot. zadania nr 2, poz. 18 i 19 
Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran wzmocnione włóknami poliestrowymi? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 
 

Pytanie 6 dot. zadania nr 2, poz. 20 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’6 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 
Pytanie 7 dot. zadania nr 2, poz. 21 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

Pytanie 8 dot. zadania nr 14 
Czy zamawiający dopuści przylepce włókninowe z nacięciem o wymiarach 6cm x 8cm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 

 
Pytanie 9 dot. zadania nr 16 

Czy Zamawiający dopuści piankę do czyszczenia o pojemności 400ml, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 

 
Pytanie 10 dot. zadania nr 22, poz. 1 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Czy zamawiający dopuści kompresy z włókniny z wycięciem „Y” o wymiarach 10cm x 10cm? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 

 

Pytanie 11 dot. zadania nr 22, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści kompresy z włókniny z wycięciem „Y” o wymiarach 10cm x 10cm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 
 

Pytanie 12 dot. zadania nr 23, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści kompresy z nacięciem Y w rozmiarze 10x10cm pakowane a’5 sztuk, z przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

Pytanie 13 dot. zadania nr 14 i 20 
Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest 

potwierdzone odpowiednim certyfikatem -  zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4  

Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG,  i 
posiadają następujące dokumenty: 

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. 

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu 
pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający wymaga zestawów zgodnych z 

opisem zawartym w SIWZ 
 

 
ZESTAW 10 

 

Pytanie 1 dot. zadania nr 5, poz. 12-14 
Czy w podaniu rozmiaru całkowitej długości kompresu po rozłożeniu zaszła pomyłka pisarska? Po rozłożeniu, 

długość kompresu zostaje potrojona, np. kompres w rozmiarze 5 x 5 cm po rozłożeniu ma długość 15 cm. 
Podana w poz. 12 – 14 długość wskazuje na kompresy w rozmiarze 10 x 20 cm. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje opis: „Kompres jałowy z gazy bawełnianej z nitką 

radiacyjną (12 W, 17N), o zagiętych brzegach, co zapobiega ich strzępieniu, składane na 3” 
 

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

Pytanie 2 dot. zadania nr 15, poz. 1 

Czy skład zestawu do cewnikowania podany przez Zamawiającego można traktować jako skład minimalny? 

ODPOWIEDŹ: Tak, skład zestawu do cewnikowania podany przez Zamawiającego można 

traktować jako skład minimalny 

 

Pytanie 3 dot. zadania nr 15, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania, w którego składzie zamiast 10 

kompresów jałowych o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm znajduje się 5 kompresów  gazowych jałowych o wymiarach 

7,5 cm x 7,5 cm oraz 4 tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (o wykroju gazy 20 x 20 cm)? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

Pytanie 4 dot. zadania nr 15, poz. 2 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dojść centralnych zgodnego z SIWZ, jednakże w 

którym kleszczyki plastikowe proste mają długość 14 cm., pojemnik plastikowy o pojemności 60 ml ma wymiar 5 

x 5cm, a serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy ma rozmiar 100 x 150 cm. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

Pytanie 5 dot. zadania nr 28, poz. 10 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania portu sterylnego o rozmiarze 8 x 8 cm z drenem długości 60 

cm, gdyż wymagany port w rozmiarze 12 x 12 cm został wycofany z produkcji. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 

 

Pytanie 6 dot. zadania nr 34, poz. 1 

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego posiadającego w swoim składzie 

opatrunek hydrofobowy z czarnej gąbki poliuretanowej w rozmiarze 10 cm x 7,5 cm x 3,3 cm? Pozostałe 

parametry zestawu bez zmian. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. Proponowany przez Państwa asortyment umieszczony jest w 
zadaniu nr 28. Parametry w zadaniu 34 są konieczne ze względu na posiadaną aparaturę w 

Szpitalu przy ul. Sokołowskiego 

 

Pytanie 7 dot. zadania nr 34, poz. 2 

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego posiadającego w swoim składzie 

opatrunek hydrofobowy z czarnej gąbki poliuretanowej w rozmiarze 18 cm x 12,5 cm x 3,3 cm? Pozostałe 

parametry zestawu bez zmian. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. Proponowany przez Państwa asortyment umieszczony jest w 
zadaniu nr 28. Parametry w zadaniu 34 są konieczne ze względu na posiadaną aparaturę w 

Szpitalu przy ul. Sokołowskiego 

 

Pytanie 8 dot. zadania nr 34, poz. 3 

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego posiadającego w swoim składzie 

opatrunek hydrofobowy z czarnej gąbki poliuretanowej w rozmiarze 25 cm x 15 cm x 3,3 cm? Pozostałe 

parametry zestawu bez zmian. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. Proponowany przez Państwa asortyment umieszczony jest w 
zadaniu nr 28. Parametry w zadaniu 34 są konieczne ze względu na posiadaną aparaturę w 

Szpitalu przy ul. Sokołowskiego 

 

Pytanie 9 dot. zadania nr 34, poz. 4 i 5 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiorników z substancją powodującą żelowanie wydzieliny. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. Proponowany przez Państwa asortyment umieszczony jest w 

zadaniu nr 28. Parametry w zadaniu 34 są konieczne ze względu na posiadaną aparaturę w 
Szpitalu przy ul. Sokołowskiego 

 

Pytanie 10 dot. zadania nr 34, poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiorników o pojemności 800 ml? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. Proponowany przez Państwa asortyment umieszczony jest w 

zadaniu nr 28. Parametry w zadaniu 34 są konieczne ze względu na posiadaną aparaturę w 

Szpitalu przy ul. Sokołowskiego 
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ZESTAW 11 

 

Pytanie 1 dot. zadania nr 2, poz. 4-12, 20, 21 
Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie danych pozycji do osobnego pakietu? Umożliwi to złożenie 

konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 2 dot. zadania nr 2, poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 44 szt.? Ilość opakowań zostanie przeliczona, cena zostanie 

podana za pełne opakowanie. 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 3 dot. zadania nr 2, poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 22 szt.? Ilość opakowań zostanie przeliczona, cena zostanie 

podana za pełne opakowanie. 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 4 dot. zadania nr 2, poz. 12 

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 11 szt.? Ilość opakowań zostanie przeliczona, cena zostanie 
podana za pełne opakowanie. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 

 
Pytanie 5 dot. zadania nr 2, poz. 20, 21 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 10m? Ilość opakowań zostanie przeliczona, cena zostanie podana 
za pełne opakowanie. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 

 
Pytanie 6 dot. zadania nr 4, poz. 1-5 

Czy Zamawiający dopuści rękaw wykonany z przędzy poliuretanowej 15% i poliamidowej 85%? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 

 

Pytanie 7 dot. zadania nr 4, poz. 1-5 
Czy Zamawiający dopuści rękawy w rozmiarach odpowiednio: 

Poz.1: 2,5-3,00cm,  

poz.2: 2,5-3,00cm;  

poz.3: 3,5-4,00cm;  

poz.4: 5,5-6,00cm;  

poz.5: min.10cm? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza rozmiary odpowiednio: poz. 1: rozmiar 2,5 - 3cm x 25m; 
poz. 2: rozmiar 2,5 - 3cm x 25m; poz. 3: rozmiar 3,5 – 4cm x 25m; poz. 4: rozmiar 5,5 - 6cm x 25m; 

poz. 5: rozmiar 10cm x 25m 
 

Pytanie 8 dot. zadania nr 5, poz. 1-4 

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z gazy wstępnie pranej i wielokrotnie płukanej? Wielkości 
opakowań pozostają bez zmian. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 
 

Pytanie 9 dot. zadania nr 5, poz. 5 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów twardych wykonanych z wykrojów gazy w rozmiarze 
9,5x9,5cm?  

W przypadku wszystkich tupferów dostępnych obecnie na rynku, producenci określając rozmiar, podają rozmiary 

wykrojów gazy, z których te tupfery są złożone. Każdy producent posiada indywidualne rozmiary wykrojów. 
Efektem jest równoważny produkt tej samej wielkości, który spełnia identyczną funkcję użytkową.  

W przypadku nie wyrażenia zgody na zaoferowanie proponowanych tupferów prosimy o wyłączenie  pozycji 5 do 
odrębnego pakietu.  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  
  

Pytanie 10 dot. zadania nr 5, poz. 6-11 

Czy Zamawiający dopuści sterylne opatrunki z nacięciem wzdłuż krótszego lub dłuższego boku w zależności od 
rozmiaru? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 11 dot. zadania nr 5, poz. 6-10 

Czy Zamawiający dopuści opakowania odpowiednio: 
Poz.6: 100szt.,  

poz.2-10: 50szt.  
Z przeliczeniem ilości opakowań? Cena zaoferowana zostanie za pełne opakowanie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 12 dot. zadania nr 5, poz. 12-14 i zadania 32, poz. 1-2 

Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić co oznacza zapis „ składane na 3 (całkowita długość kompresu po rozłożeniu 
min.60cm)”? Prosimy również o doprecyzowanie  jak to się ma do poszczególnych rozmiarów kompresów ? Być 

może Zamawiający dysponuje jakimiś poglądowymi rysunkami lub zdjęciami?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje opis – dla zadania nr 5, poz. 12-14: „Kompres jałowy z 

gazy bawełnianej z nitką radiacyjną (12 W, 17N), o zagiętych brzegach, co zapobiega ich 

strzępieniu, składane na 3” oraz dla zadania nr 32 poz. 1, 2: „Kompres jałowy z gazy bawełnianej z 
nitką radiacyjną 16W, 17N), o zagiętych brzegach, co zapobiega ich strzępieniu, składane na 3” 

 

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

Pytanie 13 dot. zadania nr 6, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zapakowanie kompresów w miękki blister gdzie wszystkie oznaczenia nadrukowane są 

na papierze? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 14 dot. zadania nr 8, poz. 4, 5 

Czy Zamawiający dopuści elastyczna opaskę o rozciągliwości 150%? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 
 

Pytanie 15 dot. zadania nr 8, poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 10 x4,5cm? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie 16 dot. zadania nr 8, poz. 10-11 

Czy Zamawiający dopuści podkład syntetyczny o masie powierzchniowej 83+/-13g/m2? 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 17 dot. zadania nr 11, poz. 6 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rozmiaru : 134x95x95cm? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 

 
Pytanie 18 dot. zadania nr 11, poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści w miejsce chusty bawełnianej chustę włókninową w rozmiarach jak w SWIZ?  
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 19 dot. zadania nr 11, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści chustę włókninową w rozmiarze 100x100x141cm?  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 20 dot. zadania nr 12, poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści jałowy kompres na nos w rozmiarze 5cm x 2,5cm? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 21 dot. zadania nr 12, poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny zapakowany w opakowanie typu blister nie posiadające odklejanej 
nalepki? Informacje tj. kod produktu, dane o dacie sterylizacji oraz dacie ważności wyjałowionego materiału 

znajdują się bezpośrednio na opakowaniu.  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 22 dot. zadania nr 14 
Czy Zamawiający wymaga, aby zestawy opatrunkowe były zapakowane w dwudzielny miękki blister z perforacją 

i oznaczeniem części A i B? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 23 dot. zadania nr 15, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

- kompresy gazowe 17N 8W w rozmiarze 7,5x7,5cm- 10szt. 

- kleszczyki metalowe do igły 13cm- 1szt. 
- kleszczyki plastikowe 19cm- 1 szt. 

- strzykawka 3 częściowa luer 10 ml- 1 szt. 
- igła 18G – 1 szt. 

- igła 21G- 1 szt. 

- pojemnik plastikowy 60 ml – 1 szt. 
- serweta dwuwarstwowa w rozmiarze 90 x75cm z otworem lepnym o średnicy 10cm- 1 szt. 

- serweta dwuwarstwowa w rozmiarze 60x50cm 
Zestaw zapakowany w torebkę papierowo- foliową? 

ODPOWIEDŹ: Zgonie z SIWZ 

 
Pytanie 24 dot. zadania nr 19, poz. 1-4 

Czy Zamawiający dopuści neurokompresy wykonane z włókniny wiskozowo-poliestrowej charakteryzującej się 
wysoką chłonnością, z nitką RTG, opakowanie a10x25szt. Zapakowane w blister i kartonik? Zarejestrowane w 

klasie III. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 25 dot. zadania nr 31 
Czy Zamawiający wymaga opasek nawiniętych na perforowany trzpień z tworzywa sztucznego? Tak nawinięta 

opaska namaka równomiernie i nie odkształca się, co ułatwia pracę z nią. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 26 dot. zadania nr 5, poz. 5, poz.1-5 i 12-14; zadania nr 6, zadania nr 11 poz.1-5, zadania 

nr 12, zadania nr 23 poz.3-5, zadania nr 30 poz. 4-5, zadania nr 32, zadania nr 33 poz.3 
Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że wymaga sterylizacji w parze wodnej? Metoda ta uznawana jest za 

najbezpieczniejszą dla pacjenta. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ dla zadań nr 5 (poz. 1-5 i 12-14), 6, 11 (poz. 1-5), 12, 23 (poz. 3-5), 

33 (poz. 3). Natomiast dla zadań nr 23, 30 (poz. 4-5) Zamawiający dopuszcza sterylizacje tlenkiem 
etylenu 

 

Pytanie 27 dot. zadania nr 5, poz. 5, poz.1-5 i 12-14; zadania nr 6, zadania nr 11 poz.1-5, zadania 
nr 12, zadania nr 23 poz.3-5, zadania nr 30 poz. 4-5, zadania nr 32, zadania nr 33 poz.3 

Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że wymaga przedstawienia raportu walidacji w celu potwierdzenia, że 
proces sterylizacji przebiega właściwie? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga. 

 
Pytanie 28 dot. Kompresów gazowych 

Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że wymaga aby kompresy gazowe spełniały poniższe parametry: 
Wykonane z gazy 17n 8w: 

- 5cm x 5cm o gramaturze 0,442g, wykrój 13+/-1 x 20 -1 
- 7,5cm x 7,5cm, gramatura 0,918g, wykrój 18 +/-1 x 30-1 

- 10cm x 10cm, gramatura 1,564g, wykrój 23+/-1 x 40-1 

- 10cm x 20cm, gramatura 2,92g, wykrój 44 +/- x 40-1 
Wykonane z gazy 17n 12w: 

- 5cm x 5cm o gramaturze 0,561g, wykrój 16,5+/-1 x 20 -1 
- 7,5cm x 7,5cm, gramatura 1,224g, wykrój 24 +/-1 x 30-1 

- 10cm x 10cm, gramatura 2,142g, wykrój 31,5+/-1 x 40-1 

- 10cm x 20cm, gramatura 4,352g, wykrój 64 +/- x 40-1 
Wykonane z gazy 17n 16w: 

- 5cm x 5cm o gramaturze 0,680g, wykrój 20+/-1 x 20 -1 
- 7,5cm x 7,5cm, gramatura 1,530g, wykrój 30 +/-1 x 30-1 

- 10cm x 10cm, gramatura 2,720g, wykrój 40+/-1 x 40-1 

- 10cm x 20cm, gramatura 5,440g, wykrój 80 +/- x 40-1 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie 29 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? 

ODPOWIEDŹ: Tak, za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku 

do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 
 

Pytanie 30 dot. Projektu umowy 
Zważywszy na treść § 1 ust. 9 i 10 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) 

Zamawiający na pewno zamówi? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 31 dot. Projektu umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „50% wartości zamawianej partii towaru” 
zostało zastąpione wyrażeniem „50% wartości towaru niedostarczonego w terminie”? 
Uzasadnione jest aby maksymalny limit kary umownej był naliczany od wartości niedostarczonego towaru, nie 

zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku zwłoki w realizacji jedynie nieznacznej 

części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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towaru, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco 
wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w 

art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 32 dot. Projektu umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 8 wzoru umowy wyrażenie „20% wartości umowy na dane zadanie” 
zostało zastąpione wyrażeniem „20% niezrealizowanej wartości umowy na dane zadanie”? 
Uzasadnione jest aby kara umowna za rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części 

umowy (zadania), nie zaś od wartości całej umowy (zadania). W przeciwnym razie, w przypadku rozwiązania 

umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do 
wartości niezrealizowanej części umowy (zadania), a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej 

części umowy (zadania). Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i 
naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 33 dot. Projektu umowy 

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 7 ust. 2 pkt 1) i 4) umowy, 
czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy 

Prawo zamówień publicznych?  
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 

 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 
do SIWZ, a zmiany obejmują: 

 

dodanie zadania nr 35 wydzielonego z pozycji 4 i 5 zadania nr 13 w następującym brzmieniu: 
 

Zadanie nr 35. Hemostatyki wchłanialne. CPV 33.14.11.27-6 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Rozmiar Ilość [szt.] 

1. 

Miejscowy wchłaniany środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny 
wieprzowej w formie płynnej matrycy przeznaczony do tamowania 

krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Zestaw bezigłowy, czas 

gotowości po przygotowaniu 8h; możliwość łączenia z solą fizjologiczną lub 
trombiną; 2 kaniule – jedna z możliwością przecięcia, druga z pamięcią 

kształtu x 1 szt. 

pojemność 6 ml 5 

2. 

Miejscowy wchłaniany środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny 
wieprzowej w formie płynnej matrycy przeznaczony do tamowania 

krwawienia, wyposażony w roztwór trombiny zawierający 2000 IU 
sterylnej, liofilizowanej, ludzkiej trombiny, strzykawkę bez igły z 2ml 

sterylnej wody do wstrzyknięć, kaniule z możliwością docięcia i z pamięcią 

kształtu. Czas wchłaniania 4-6 tygodni x 1 szt. 

pojemność 6 ml  1 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 
W wyniku powyższych zmian, Zamawiający zmienia kwotę wadium w następujący sposób: 

Zadanie nr 35 – z: - – na: 70 PLN 

 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

 
 spisie treści, załączniki, załącznik nr 2A otrzymuje brzmienie: 
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„Załącznik nr 2A Wzór formularza asortymentowo-cenowego dla zadania nr 1-20, 
22-27, 29-35” 

   

W oparciu o art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania 
ofert, a tym samym termin ich otwarcia i wniesienia wadium w poniższy sposób: 

- termin składania ofert – z 05.06.2017r., do godz. 10:00 na 07.06.2017r., do godz. 
10:00, 

- otwarcie ofert – z 05.06.2017r. o godz. 10:30 na 07.06.2017r. o godz. 10:30. 
 

 

 rozdziale VIII SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

1. Wykonawcy zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w 

wysikości:  

 

Nr zadania Kwota wadium 

Zadanie nr 1 6 500,00 PLN 
Zadanie nr 2 2 400,00 PLN 
Zadanie nr 3 5 870,00 PLN 
Zadanie nr 4 650,00 PLN 
Zadanie nr 5 2 150,00 PLN 
Zadanie nr 6 7 220,00 PLN 
Zadanie nr 7 6 340,00 PLN 
Zadanie nr 8 1 280,00 PLN 
Zadanie nr 9 1 900,00 PLN 
Zadanie nr 10 350,00 PLN 
Zadanie nr 11 220,00 PLN 
Zadanie nr 12 320,00 PLN 
Zadanie nr 13 1 600,00 PLN 
Zadanie nr 14 700,00 PLN 
Zadanie nr 15 1 330,00 PLN 
Zadanie nr 16 260,00 PLN 
Zadanie nr 17 60,00 PLN 
Zadanie nr 18 300,00 PLN 
Zadanie nr 19 460,00 PLN 
Zadanie nr 20 4 370,00 PLN 
Zadanie nr 21 1 260,00 PLN 
Zadanie nr 22 660,00 PLN 
Zadanie nr 23 520,00 PLN 
Zadanie nr 24 1 460,00 PLN 
Zadanie nr 25 1 480,00 PLN 
Zadanie nr 26 900,00 PLN 
Zadanie nr 27 1 060,00 PLN 
Zadanie nr 28 1 900,00 PLN 
Zadanie nr 29 770,00 PLN 
Zadanie nr 30 1 820,00 PLN 
Zadanie nr 31 230,00 PLN 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Zadanie nr 32 460,00 PLN 
Zadanie nr 33 2 700,00 PLN 
Zadanie nr 34 1 080,00 PLN 
Zadanie nr 35 70 PLN 

 
 rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:  

„5. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 07.06.2017r., do godz. 10:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

 
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”. 
 

 
 

 

 

 

 DYREKTOR  

Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

    Małgorzata Usielska 
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