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Jastrzębie – Zdrój, 10.12.2019 r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy materiałów opatrunkowych - powtórzenie Znak sprawy: BZP.38.382-48.19
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 10.12.2019 r.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający wyjaśnia co
następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych o następujących
parametrach:
Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozprężanej gąbki ( alkohol
poliwinylowy PVA) oraz sznurka. Gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej
kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji.
Cechy:
 wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie
 unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty
 miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk
 utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany
 nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego
 łatwość w posługiwaniu się
 bezbolesna aplikacja i usuwanie
 bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych
 sznureczek
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2 dot. Wzoru umowy
Prosimy Zamawiającego o zmianę treści par. 8 Kary umowne ust. c) zgodnie z poniższą treścią:
„w wysokości 0,1% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin
realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 3 dot. Formularza Ofertowego
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Formularza Ofertowego pakietów, na które
Wykonawca nie składa oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ dodaje zapis:
UWAGA: W tej części Formularza oferty Wykonawca wypełnia tylko tabele do tych pakietów, na
które składa ofertę, pozostałe tabele mogą zostać usunięte z Formularza!
Pytanie nr 4 dot. Wzoru umowy
W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego
przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
We Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ w § 7 zmienia zapis z:
§7
Osoby odpowiedzialne
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:
a) ze strony Zamawiającego – Pani Adriana Pawlas – Naczelna Pielęgniarka (32 47 84 530),
Pani Adrianna Łokieć – Kierownik Apteki Szpitalnej (32 47 84 330)
b) ze strony Wykonawcy - Pan(i) ……………………………………………………………….
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy)
który otrzymuje nowe brzmienie:
§7
Osoby odpowiedzialne
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:
a) ze strony Zamawiającego – Pani Adriana Pawlas – Naczelna Pielęgniarka (32 47
84 530) apawlas@wss2.pl,
Pani Adrianna Łokieć – Kierownik Apteki Szpitalnej (32 47 84 330) alokiec@wss2.pl,
b) ze strony Wykonawcy - Pan(i) ……………………………………………………………….
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy)
Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 2
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycja: 1): pieluchomajtki
dla dorosłych z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które wraz z
elastycznymi przylepco-rzepami odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza; z falbankami
wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc rynnę kierującą mocz do
centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania
falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed
wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu); posiadające
pojedynczy wskaźnik chłonności (żółty pasek zmieniający barwę pod wpływem moczu),
umiejscowiony na środku zewnętrznej części wkładu chłonnego, który tak samo dobrze
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informuje o zapełnieniu pieluchomajtki jak podwójny; spełniające pozostałe wymagania
wskazane w SIWZ, a ponadto posiadające system szybkiego wchłaniania, który utrzymuje
wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy nadmienić, że zbiór wymogów zawartych w SIWZ
dopuszcza do postepowania wyłącznie produkty jednej firmy. Takie działanie jest niezgodne z
PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie
działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż
w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet
finansowy Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 2
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycja: 1): przedłożenia
kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla
Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów
zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność
wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie
chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach z dnia 10.12.2019 r.;
Pozostała treść SIWZ oraz załączniki do SIWZ nie ulegają zmianie, a powyższe
informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Z poważaniem
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