
 

Katowice, dnia 17.03.2016r 
ZP/874/16 

Uczestnicy postępowania  
przetargowego  
W s z y s c y  

 
Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych, rękawic chirurgicznych 
sterylnych oraz drobnych wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety.      
 

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  
 
Pyt. 1 Pakiet nr XIII 

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o wymiarach 8cm x 12cm. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 2 Pakiet nr XIII 

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o wymiarach 8cm x 15cm. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 3 PAKIET NR 3 

Poz. nr 1-6; 10-11; 13 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków i przylepców 
pokrytych hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 4 PAKIET NR 3 

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 35 cm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Opatrunki o proponowanym rozmiarze zawarte są 

w poz. 2 niniejszego pakietu III. 
Pyt. 5 PAKIET NR 3 

Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 15 x 8 cm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Opatrunki o proponowanym rozmiarze zawarte są w poz. 

4 niniejszego pakietu III..  
Pyt. 6 PAKIET NR 3 

Poz. nr 14- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa opatrunkowego o szerokości 5 cm 
lub 7 cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawa opatrunkowego o szerokości 7 cm.  
Pyt. 7 PAKIET NR 3 

Poz. nr 15- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa opatrunkowego o szerokości 7 cm 
lub 9 cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawa opatrunkowego o szerokości 9 cm.  
Pyt. 8 PAKIET NR 12 

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów higienicznych o minimalnej 
chłonności 1 125 ml, pakowanych w opakowanie a’ 100 szt.? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 9 PAKIET NR 12 

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów chłonnych pakowanych w 
opakowanie a’ 50 szt.? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 10 PAKIET NR 12 



 

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów higienicznych o minimalnej 
chłonności 1 200 ml? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 11 PAKIET NR 12 

Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów higienicznych o minimalnej 
chłonności 850 ml? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 12 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 zamówienia, 
-  §8 ust. 1b do kwoty 0,2% wartości reklamowanego towaru 
-  §8 ust. 1c do kwoty 10 % wartości niezrealizowanej części umowy 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 13 Dotyczy Pakietu XIII 

 Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści 
do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,56 mm, wielkość 
oczek 1,2 – 1,4 mm, gramatura 70 g/m2 ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 14 Dotyczy Pakietu XIII 

 Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści 
do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,36 mm, wielkość 
oczek 1,5 – 1,7 mm, gramatura 55 g/m2 ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 15 Dotyczy Pakietu XIII 

 Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści 
do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 6x11cm lub 8x15cm. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 16 Dotyczy Pakietu XIII 

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka 
posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 2 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co 
usprawnia jej prowadzenie)? 

Odp.: Zamawiający wymaga, aby każda pojedyncza siatka posiadała min. 4 metryczki identyfikacyjne do 
wklejenia do dokumentacji szpitalnej. 

Pyt. 17 Pakiet XIII:  
czy Zamawiający dopuści siatkę o gramaturze 80g/m2, o grubości 0,47mm, wielkości porów 0,92mm; 
rozmiar siatki 65x125mm? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 18 Dotyczy zapisów 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. 19 Dotyczy zapisów umowy: 

§ 8 ust. 1, 1b: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem 
„zwłokę”? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  



 

Pyt. 20 Dotyczy zapisów umowy: 
§ 8 ust. 1c: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawa kary umownej była wartość niezrealizowanej 
części umowy? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 21 Pytania do umowy: 

§3 ust.3.: 
W związku z zapisem §3 ust.3. prosimy o informację czy pracownicy Zamawiającego w tym członkowie 
personelu Apteki w celu potwierdzenia odbioru towaru od kierowcy będą podpisywać dokument WZ ?  

Odp.: Tak. 
Pyt. 22 Pytania do umowy: 

§8 ust. 1a: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 50 zł na 1% wartości 
niezrealizowanego części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 23 Pytania do umowy: 

§8 ust. 1a-b: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie wyrażenia „dzień opóźnienia” na „dzień zwłoki”? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 24 Pytania do umowy: 

§8 ust. 1b: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 50 zł na 1% wartości 
reklamowanego asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 25 Pytania do umowy: 

§8 ust. 1c: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej za wypowiedzenie umowy z 10 % 
łącznej wartości brutto zamówienia (przedmiotu umowy) na 10% wartości niezrealizowanej części 
umowy? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 26 Pakiet nr IV, poz. 1,2: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka na mocz w systemie zamkniętym o pojemności 
2000ml, czas  utrzymywania u pacjenta 14 dni, wyposażony w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się 
zawartości, dren o dł. 90 cm z łącznikiem schodkowym, zaciskiem oraz bezigłowym portem do pobierania 
próbek, zawór spustowy typu T, pochewka, zapobiegająca kontaktowi spustu z podłożem, tylna biała 
ściana  pozwalająca na dokładne określenie ilości moczu, skalowanie worka, wieszak oraz pas lub sznur do 
zawieszenia do różnych typów łóżek; sterylny? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych worków na mocz, z zastrzeżeniem, że w 
zakresie poz. 1 czas  utrzymywania u pacjenta winien wynosić 7-14 dni. 

Pyt. 27 Pakiet nr VI, poz. 1-10: 
Pakiet nr X, poz. 1: 
Czy ze względu na wysoki koszt próbek Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu składania 
próbek wraz z ofertą, a w zamian pozwoli na dostarczenie folderów katalogowych, które potwierdzają 
spełnianie wymagań Zamawiającego? W przypadku wątpliwości Zamawiającego dotyczących jakości 
zaoferowanych produktów, Wykonawca dostarczy próbki w późniejszym terminie, na pisemne żądanie 
Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający zmienia zapisy dotyczące wymogu dołączenia do oferty próbek oferowanych produktów na 
następujące: w Pakiecie VI – „Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek oferowanych produktów  
w ilości po min. 1 szt. w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia”, w Pakiecie X – „Zamawiający wymaga 



 

dołączenia do oferty próbki oferowanego produktu  w ilości min. 1 szt. w celu weryfikacji przedmiotu 
zamówienia”. 

Pyt. 28 Pakiet nr VI, poz. 6: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trzykomorowego zestawu do drenażu klatki piersiowej z 
samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu na tylnej ścianie drenażu, 
spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego zestawu. 
Pyt. 29 Pakiet II poz.1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 150µg/g? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 30 Pakiet II poz.1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane podwójnie; wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowany 
papier? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
Pyt. 31 Pakiet II poz.1,2,3 

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN 455 1,2,3,4 potwierdzone oświadczeniem 
Producenta zgodnie z  Deklaracją Zgodności? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 32 Pakiet II poz.2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 280-300mm w zależności od rozmiaru? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 33 Pakiet II poz.2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 50 µg/g? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 34 Pakiet II poz.3 

Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgowa na całej powierzchni rękawicy? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 35 Pakiet III poz.1 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 35 cm x 10 cm 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Opatrunki o proponowanym rozmiarze zawarte są 

w poz. 2 niniejszego pakietu III. 
Pyt. 36 Pakiet III poz.1-5 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek  z przecięciem warstwy papierowej wzdłuż dłuższego boku? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 37 Pakiet III poz. 14-15 

Czy Zamawiający dopuści rękaw siatkowy opatrunkowy o długości  w stanie spoczynku 10m , w stanie 
roboczym 25m, z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 38 Pakiet nr IV, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści  worki na mocz z drenem 90cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania  worków na mocz o proponowanej długości drenu. 
Pyt. 39 Pakiet nr IV, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści  worki na mocz bez zakładki umożliwiającej podwieszenie i zabezpieczenie 
kranika spustowego, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 40 Pakiet nr IV, pozycja 2 



 

Czy Zamawiający dopuści  worki na mocz  z drenem o długości 110cm, spełniające pozostałe wymagania 
SIWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania  worków na mocz o proponowanej długości drenu. 
Pyt. 41 Pakiet nr V, pozycja 1 

Czy Zamawiający oczekuje żel w opakowaniu typu ampułkostrzykawka? 
Odp.: Jak wynika z zapisu w SIWZ, Zamawiający oczekuje zaoferowania żelu do cewnikowania 

w harmonijkowym aplikatorze lub w ampułkostrzykawce posiadającej skalę. 
Pyt. 42 Pakiet nr V, pozycja 1 

Czy Zamawiający oczekuje aby żel był sterylizowany najbezpieczniejszą metodą – parą wodną? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania żelu sterylizowanego parą wodną, ale nie wymaga. 
Pyt. 43 Pakiet nr V, pozycja 1 

Czy Zamawiający oczekuje aby na opakowaniu jednostkowym był nadrukowany skład żelu? 
Odp.: Tak. 
Pyt. 44 Pakiet nr V, pozycja 1 

W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze 
bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
Pyt. 45 Pakiet nr V, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści żel do cewnikowania o pojemności 5ml z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 46 Pakiet nr IX, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści  dreny Khera wykonane z silikonu o dł. 45x18cm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 47 Pakiet I poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic AQL 1,5, zarejestrowanych jako środek ochrony 
indywidualnej kategorii III, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ w zakresie wymaganej wartości AQL, natomiast dopuszcza 
możliwość zaoferowania rękawic zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej kategorii III. 

Pyt. 48 Pakiet I poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie rękawic bezpudrowych spełniających pozostałe wymogi SIWZ 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych rękawic. 
Pyt. 49 Pakiet I poz. 4 

Prosimy o dopuszczenie jako alternatywę rękawic przebadanych na przenikanie min 9 substancji 
chemicznych na minimum 2 poziomie m.in. kwas octowy i glutaraldehyd 5% stosowanych w dezynfekcji 
oraz formaldehydu 37%,certyfikat CE potwierdzający przenikanie min. 3 substancji. Poziom barierowości 
najczęściej stosowanych w dezynfekcji alkoholi- izapropanolu i etanolu potwierdzone na opakowaniu, 
wszystkie wyniki potwierdzone raportem, odporność na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą 
ASTM-D 6978 lub alternatywna, opakowanie 100 sztuk, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 50 Pakiet I poz. 5 

Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 sztuk, odpornych na przenikanie min. 12 substancji 
chemicznych, w tym formaldehydu 37% 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
Pyt. 51 Pakiet II poz. 1 



 

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o zawartości protein lateksowych poniżej 30µg/g 
potwierdzone przez jednostkęniezalezną, długość 260-280 mm, spełniające pozostałe parametry SIWZ 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 52 Pakiet II poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych długość 260-280 mm, spełniające pozostałe parametry 
SIWZ 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 53 Pakiet II poz. 3 

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych długość 260-280 mm, spełniające pozostałe parametry 
SIWZ 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 54 Pakiet IV poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie worka na mocz z drenem o długości 110 cm 
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania worków na mocz o proponowanej długości drenu.. 
Pyt. 55 Pakiet IV poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie worka na mocz z drenem o długości 110 cm, 2 filtry hydrofobowe spełniający 
pozostałe parametry SIWZ 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych worków na mocz. 
Pyt. 56 Pakiet V poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oferowany produkt nie powinien zawierać żadnych substancji 
konserwujących, co do których istnieją podejrzenia o szkodliwym działaniu na organizm pacjenta? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 57 Pakiet V poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany parą wodną? 
Pragniemy nadmienić iż zalecana przez EU skuteczna dawka sterylizacji radiacyjnej powoduje zaburzenia 
struktury łańcuchów i zwiększenie lepkości produktu, natomiast niższa dawka sterylizacji nie zapewnia 
sterylności produktu i nie jest zgodna z rekomendacją EU. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania żelu sterylizowanego parą wodną, ale nie wymaga. 
Pyt. 58 Pakiet IX poz. 1 

Prosmi Zamawiającego o dopuszczenie drenu wykonanego z lateksu spełniającego pozostałe parametry 
SIWZ 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 59 W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na 
rozpatrzenie reklamacji 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 60 Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 2 poprzez wprowadzenie 

następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 61 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  



 

a) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu zamówienia cyklicznego –  kara umowna w wysokości 
50 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia 4 po dniu złożenia danego zamówienia 
cyklicznego, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto danego zamówienia cyklicznego 
b) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu reklamacji złożonej na podstawie umowy –  kara 
umowna w wysokości 50 zł. za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia, licząc od dnia 3 po dniu złożenia 
danej reklamacji, lecz nie więcej niż 500,00 zł. przy jednej reklamacji oraz nie więcej niż 10% wartości 
brutto reklamowanej części przedmiotu umowy 
c) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara umowna 
stanowiąca równowartość 10% niezrealizowanej części wartości brutto zamówienia (przedmiotu umowy) 
wskazanej w ofercie przetargowej, tj. _________ zł.    

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
 
 

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia 
SIWZ w sposób określony w odpowiedziach na pytania Wykonawców  
 
 
 
 

Z poważaniem 
 

         Prezes Zarządu 
 
 
                mgr inż. Krzysztof Zaczek
 


