
 

 

Katowice, dnia 23.09.2015 r. 
 
 

ZP/3132/15        Uczestnicy postępowania  
przetargowego 
w s z y s c y  

 

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety. 
 
 

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  
 
Pyt. 1 Pakiet 6, poz. 3-7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek  nie posiadających ściągaczy taliowych? 
Uzasadnienie: 
Producenci pieluchomajtek stosują różne rozwiązania dotyczące lepszego dopasowania się pieluchomajtki 
do ciała min. pojedyńczy ściągacz, rozciągające się przylepcorzepy itp.  
Badania przeprowadzone na grupie pacjentów przez naszego producenta ukazały, iż ściągacz taliowy 
umiejscowiony z tyłu u pacjentów leżących powodował odgniecenia oraz odparzenia w części krzyżowej. 
Jednocześnie informujemy, że ściągacze taliowie nie mają żadnego wpływu na zasadniczą funkcję 
pieluchomajtek jaką jest wchłanianie moczu. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 2 Pakiet 6, poz. 3-7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek z falbankami przeciwwyciekowymi 
skierowanymi do wewnątrz? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 3 Pakiet 6, poz. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie bioder  110-
170 cm ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pieluchomajtek o proponowanym obwodzie bioder. 
Pyt. 4 Pakiet 6, poz. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluch anatomicznych o minimalnej chłonności 1600 
ml ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 5 Pakiet 6, poz. 8 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluch anatomicznych z falbankami 
przeciwwyciekowymi skierowanymi do wewnątrz? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 6 PAKIET NR 2 

Poz. nr 10 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy włókninowej pokrytej 
hypoalergicznym klejem kauczukowym, bez zawartości tlenku cynku? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 7 PROJEKT UMOWY 

§ 8, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich 
wysokości w następującym zakresie: 
-  §8 ust. 1a do kwoty 0,2% wartości opóźnionej części dostawy, 



 

 

-  §8 ust. 1b do kwoty 0,2% wartości reklamowanego towaru 
-  §6 ust. 1c do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 8 Pakiet I, poz. 1-3; Pakiet II, poz. 1-2; Pakiet III, poz. 4; Pakiet IX, poz. 1-4: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający stawia konkretne wymagania odnośnie minimalnej gramatury 1 
szt. kompresu? Jeżeli tak, to czy należy zaoferować kompresy gazowe o minimalnej gramaturze 1 szt. 
kompresu: 
- pakiet I, poz. 1 – 0,782g, 
- pakiet I, poz. 2 – 1,656g, 
- pakiet I, poz. 3 – 2,944g, 
- pakiet II, poz. 1 – 1,656g, 
- pakiet II, poz. 2 – 2,944g, 
- pakiet III, poz. 4 – 2,668g, 
- pakiet IX, poz. 1-4 – 2,944g? 
Powyższe pytanie wynika z faktu, iż na rynku wyrobów medycznych oferowane są kompresy gazowe, 
które pomimo takich samych deklarowanych parametrów, takich jak nitkowość, warstwowość, posiadają 
różną wagę 1 szt. kompresu. Wyższa waga kompresu przekłada się bezpośrednio na jego walory użytkowe, 
w szczególności chłonność. Może bowiem okazać się, że użytkownik stosując kompres o niższej 
gramaturze będzie musiał zużyć większą ilość sztuk, niż w przypadku stosowania kompresu o wyższej 
gramaturze (chłonności). 

Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe wymagania dotyczące minimalnej gramatury 1 szt. kompresu w ww. 
pozycjach.  

Pyt. 9 Pakiet I, poz. 1-3; Pakiet II, poz. 1-2; Pakiet III, poz. 4; Pakiet IX, poz. 1-4: 
Czy na potwierdzenie spełniania wymogu minimalnej gramatury kompresu Zamawiający wymaga 
załączenia do oferty karty danych technicznych? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty kart danych technicznych oferowanych wyrobów, 
ale nie wymaga. 

Pyt. 10 Pakiet nr I, poz. 1-3; Pakiet II, poz. 1-2; Pakiet III, poz. 1-4; Pakiet VIII, poz. 1-5; Pakiet IX, poz. 1-4: 
Czy w przypadku materiałów opatrunkowych z gazy Zamawiający wymaga by zaoferowane wyroby były 
wykonane z gazy o przędzy min. 15 TEX? Odpowiednia minimalna grubość nici bawełnianej zapewnia 
wymaganą chłonność wyrobu gazowego i ogranicza zużycie kompresów/serwet w czasie zabiegu.  Czy 
powyższy parametr powinien zostać potwierdzony oświadczeniem producenta załączonym do oferty? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów opatrunkowych z  gazy wykonanych z gazy 
o przędzy min. 15 TEX, ale nie wymaga.  

Pyt. 11 Pakiet nr VII, poz. 1-3: 
Czy Zamawiający wymaga opasek nawiniętych na trzpień w formie tulei, wykonanej z tworzywa 
sztucznego, z otworami w celu równoległego namoczenia opaski? 

Odp.: Zamawiający wymaga..  
Pyt. 12 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej 
stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 13 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany 
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku 



 

 

gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za 
okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 14 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się aby słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki” w § 8 ust. 1. a) 
i b) oraz  ust. 2. wzoru umowy? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 15 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 8 ust. 1 pkt. a) na naliczanie kary umownej w wysokości 0,5% 
wartości dostawy? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 16 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 8 ust. 1 pkt. b) na naliczanie kary umownej w wysokości 0,5% 
wartości reklamowanego towaru? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 17 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 8 ust. 1 pkt. c) na naliczanie kary umownej w wysokości 1% 
niezrealizowanej części umowy? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 18 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do wypowiedzenia umowy przysługiwało mu po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 19 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający potwierdza, że czynność wniesienia i rozładunku nie obejmuje sprawdzania w obecności 
kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem? Zamawiający w umowie przewidział możliwość 
reklamacji, w związku z czym kontrola ilościowa i jakościowa towaru w obecności kuriera wydaje się być 
bezzasadna. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 20 dotyczy pakietu nr 6, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie bioder 73-122 cm ? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.  
Pyt. 21 dotyczy pakietu nr 6, poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie bioder 92-144 cm ? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.  
Pyt. 22 dotyczy pakietu nr 6, poz. 3,6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie bioder 73-122 cm 
wyposażonych w jeden ściągacz taliowy z tyłu ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pieluchomajtek o proponowanym obwodzie bioder, 
pozostałe wymagania jak w SIWZ.  

Pyt. 23 dotyczy pakietu nr 6, poz. 4,7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie bioder 92-144 cm 
wyposażonych w jeden ściągacz taliowy z tyłu ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pieluchomajtek o proponowanym obwodzie bioder, 
pozostałe wymagania jak w SIWZ.  

Pyt. 24 dotyczy pakietu nr 6, poz. 5 



 

 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o 
maksymalnym obwodzie produktu 160 cm wyposażonych w jeden ściągacz taliowy z tyłu ? 
Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) 
odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku 
polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych 
produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być 
różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w 
rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu 
konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 25 dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy 
rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia 
zgodności towaru z zamówieniem? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 26 dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu 
Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie 
wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 27 dotyczy SIWZ 

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien 
być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby 
dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się 
środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 28 dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, 
czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 29 Pakiet VI, L.p. 1 ,3, 6 – Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M – obwód 

bioder 75-110? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.  
Pyt. 30 Pakiet VI, L.p. 2, 4, 7  - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L – obwód bioder 

110-150? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.  
Pyt. 31 Pakiet VI, L.p. 1 – 8 – Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone  w podwójne 

dwuwarstwowe nieelastyczne przylepcorzepy? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 32 Pakiet VI, L.p. 1 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności min. 2110 g wg normy ISO 

11948-1? Podkreślić należy, iż różnica chłonności proponowanych przez naszą firmę pieluchomajtek w 
stosunku do wymaganych przez Zamawiającego wynosi zaledwie 4,1 %. Taka różnica nie ma wpływu na 
obniżenie jakości użytkowania przy obsłudze pacjenta, co potwierdzają niepublikowane badania 
przeprowadzone w szpitalach, z których wynika, iż różnica 30% jest niezauważalna dla użytkownika i nie 
zmniejsza komfortu w ich użytkowaniu. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 



 

 

Pyt. 33 Pakiet VI, L.p. 2- Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności min. 2180 g wg normy ISO 
11948-1? Podkreślić należy, iż różnica chłonności proponowanych przez naszą firmę pieluchomajtek w 
stosunku do wymaganych przez Zamawiającego wynosi zaledwie 12,8%. Taka różnica nie ma wpływu na 
obniżenie jakości użytkowania przy obsłudze pacjenta, co potwierdzają niepublikowane badania 
przeprowadzone w szpitalach, z których wynika, iż różnica 30% jest niezauważalna dla użytkownika i nie 
zmniejsza komfortu w ich użytkowaniu. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 34 Pakiet VI, L.p. 6 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności min. 2750 g wg normy ISO 

11948-1? Podkreślić należy, iż różnica chłonności proponowanych przez naszą firmę pieluchomajtek w 
stosunku do wymaganych przez Zamawiającego wynosi zaledwie 5,1 %. Taka różnica nie ma wpływu na 
obniżenie jakości użytkowania przy obsłudze pacjenta, co potwierdzają niepublikowane badania 
przeprowadzone w szpitalach, z których wynika, iż różnica 30% jest niezauważalna dla użytkownika i nie 
zmniejsza komfortu w ich użytkowaniu. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 35 Ad. Pakiet 2 
 Poz. 1,2 
 Czy zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 36 Ad. Pakiet 2 
 Poz. 10 
 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 10 do osobnego pakietu?  
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 37 Ad. pakiet 3  

Poz.1-5 
Czy Zamawiający dopuści gazę i kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 38 Ad. pakiet 3  

Poz.4 
Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe 10 cm x 10 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 39 Ad. pakiet 3  

Poz.5 
Czy Zamawiający dopuści kompresy 30 g, opak. 2 szt. lub 5 szt., pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 40 Ad. Pakiet 9 
 Poz. 1-4 
 Czy zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 41 Pakiet III  pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści kompresy  10 cm x 10 cm op. A’ 3szt. w opakowaniu papier-foilia, pozostałe 
wymagania zgodne z siwz? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Kompresy o proponowanym rozmiarze zawarte są w Pakiecie 
II poz. 2. 

Pyt. 42 Pakiet III  pozycja 4 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu indywidualnego pakowania każdego kompresu? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 



 

 

Pyt. 43 Pakiet V  pozycja 7 
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, pozwoli to na złozenie większej ilości 
konkurencyjnych ofert, 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 44 Pakiet IX  pozycja 1-4 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by kompresy posiadały etykiety typu TAG do wklejania do 
dokumentacji szpitalnej? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 45 Pakiet IX  pozycja 1-4 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by były przewiązane nitką? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 46 Pakiet IX  pozycja 1-4 

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 47 Pakiet XI  pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści opatrunki sterylizowane tlenkiem etylenu? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 48 Pakiet III  poz.4 

Czy Zamawiający dopuści kompres z gazy jałowy 17n 12w w rozmiarze 10x10cm op.3szt.? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Kompresy o proponowanym rozmiarze zawarte są w Pakiecie 

II poz. 2. 
Pyt. 49 Pakiet III poz.1-3 

Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 50 Pakiet III poz.5 

Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy sterylizowany radiacyjnie? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 51 Pakiet VII poz.1 

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe w rozmiarze 10cmx4m? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 52 Pakiet VII poz.2 

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe w rozmiarze 12cmx4m? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 53 Pakiet VII poz.3 

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe w rozmiarze 15cmx4m? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
 

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ 
w sposób określony w odpowiedziach na pytania Wykonawców.   

                          
                                                                                                        Z upoważnienia 

        Zarządu Szpitala Murcki Sp. z o.o. 
                                 (pełnomocnictwo z dnia 16.09.2015 r.) 
           Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych 
 
 
           mgr Włodzimierz Sieradzki 



 

 

 


