
Świecie, dnia 2 stycznia 2019 r.

WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zmówienia publicznego pn.  DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH (2019) dla
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu,  prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, oznaczenie sprawy V.271.12.2018 (ogłoszenie o zamówieniu BZP  z dnia 24-12-2018)

Zamawiający,  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu
zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1. 
Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 8 w przedmiotowym postępowaniu: 
„Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  produktu  ZinoDr.  kremu  barierowo  –  ochronnego,
zawierającego  w  swoim  składzie  tlenek  cynku;  produkt  przeznaczony  do  zabezpieczenia  miejsc
zagrożonych  odleżynami  i  odparzeniami,  łagodzący  podrażnienia  i  wspomagający  regenerację
naskórka; konfekcjonowany w opakowaniach o masie 250 g. odpowiadający 200 ml.?”

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 2.
Dotyczy pakiet 2 Ad. 1 poz. 2-4
„Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  wyrażenie  zgody  na  zaoferowanie  kompresów
wysokochłonnych  składających  się  z  warstwy  kontaktowej  wykonanej  z  miękkiej  włókniny
polipropylenowej,  wkładu  chłonnego  wykonanego  z  chłonnej  włókniny  z  superabsorbentem  oraz
nieprzemakalnej warstwy zewnętrznej z włókniny typu SMS do opatrywania ran pooperacyjnych oraz
ran przewlekłych z dużą ilością wysięku.”
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
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Pytanie 3.
Dotyczy pakiet 2 Ad. 2 poz. 3 
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompresów 
wysokochłonnych  w rozmiarze 20 x 30 cm.”
Odpowiedź:  Tak, przy jednoczesnym spełnianiu opisu zawartego w SIWZ.

Pytanie 4.
Dotyczy pakiet 2 Ad. 3 poz. 4 
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompresów 
wysokochłonnych w opakowaniu a’50 i podanie ceny za jedną sztukę kompresu z odpowiednim 
przeliczeniem wymaganych ilości.”
Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 5.
Dotyczy pakiet 2 Ad. 4 poz. 8
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie  zgody na zaoferowanie  serwet  jalowych
pakowanych  indywidulnie  w  opakowania  a’1  sztuka  i  podanie  ceny  za  takie  opakowanie  z
odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.”

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 6.
„Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 2 poz. 5, 6, 7, 9 i utworzy z niej odrębny Pakiet?”
Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 7.
„Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 7 i 9 za opakowanie ma na myśli 25 x 2 sztuki czyli 
1 op. = 50 sztuk kompresów?”

Odpowiedź:  Tak.

Pytanie 8.
„Par. 7 ust.  7: czy Zamawiający wyrazi  zgodę, aby numer serii  i  data ważności były widoczne na
dokumencie wydania, WZ?”
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 9.
„Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej  do 5% wartości  brutto niezrealizowanej
części  umowy,  gdy  ZAMAWIAJĄCY  odstąpi  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które
odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA?”
Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia postanowień siwz w tym zakresie.
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Pytanie 10.
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 9 ust. 1 lit. b) słowa opóźnienie słowem „zwłoki”?”
Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia postanowień siwz w tym zakresie.

Pytanie 11.
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne w § 9 ust.  1 lit.  b) naliczane były od wartości
niezrealizowanej części dostawy? Naliczanie kar umownych od wartości całej umowy może prowadzić
do naliczenia kar rażąco umownych w rozumieniu KC. ”
Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia postanowień siwz w tym zakresie.

Pytanie 12.
„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%?”
Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia postanowień siwz w tym zakresie.

Pytanie 13.
„Pakiet 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści kompresy chłonne w rozmiarze 20x25cm?”
Odpowiedź:  Tak, przy jednoczesnym spełnianiu opisu zawartego w SIWZ.

Pytanie 14.
„Pakiet 2, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści kompresy chłonne pakowane a’8sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?”
Odpowiedź:  Tak.

Pytanie 15.
„Pakiet 2, pozycja 2-4
Czy  Zamawiający  dopuści  kompres  chłonny  zbudowany  z  5  warstw  materiałów  o  różnych
właściwościach:  wkład  chłonny  wykonany  z  pulpy  celulozowej  otoczonej  warstwa  celulozową,  z
warstwą zewnętrzną wykonaną z polipropylenu oraz warstwą kontaktową z raną także wykonaną z
polipropylenu?”
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 16.
„Pakiet 2, pozycja 7, 9
Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 50 x 2 szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?”
Odpowiedź:  Tak, przy jednoczesnym spełnianiu opisu zawartego w SIWZ.
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Pytanie 17.
„Pakiet 2, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem 6x8cm lub z otworem o średnicy
7cm?”
Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 18.
„Pakiet 2, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm z otworem o średnicy 6cm?”
Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 19.
„Pakiet 2, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x60cm z otworem o średnicy 6cm?”
Odpowiedź:  Tak, przy jednoczesnym spełnianiu opisu zawartego w SIWZ.

Pytanie 20.
„Pakiet 2, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’1 sztuka, z przeliczeniem zamawianej ilości?”
Odpowiedź:  Tak. 

Pytanie 21.
„Pakiet 5, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a’25szt z przeliczeniem podanych ilości?”
Odpowiedź:  Tak, przy jednoczesnym spełnianiu opisu zawartego w SIWZ.

Pytanie 22.
„Pakiet 5, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm,
w  całości  wykonany  z  oddychającej  włókniny,  wyposażony  w  zakładki  umożliwiające  zawinięcie
podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu, z wkładem chłonnym wyposażonym w
superabsorbent, o chłonności 800ml?”
Odpowiedź:  Nie, Zamawiający wymaga w  przedmiocie zamówienia podkłady o chłonności min
1750 ml.

Pytanie 23.
„Pakiet 5, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany po 56szt z przeliczeniem podanych ilości?”
Odpowiedź:  Tak, przy jednoczesnym spełnianiu opisu zawartego w SIWZ.
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Pytanie 24.
„Pakiet 5, pozycja 3
Czy Zamawiający oczekuje aby podkład umożliwiał  trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukując
zapach oraz zapewniał trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli?”
Odpowiedź:  Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 25.
„Pakiet 6, pozycja 2-3
Czy Zamawiający dopuści  przylepiec z  tkaniny bawełnianej  w kolorze białym z klejem akrylowym
naniesionym równomiernie na całej powierzchni?”
Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 26.
„Pakiet 6, pozycja 2-3
Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny bawełnianej w kolorze cielistym z klejem akrylowym
naniesionym równomiernie na całej powierzchni nawinięty na rolkę?”
Odpowiedź:  Nie. 

Pytanie 27.
„Pakiet 6, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści plaster z wkładem chłonnym wykonanym z 80% wiskozy i 20% poliestru?”
Odpowiedź:  Tak, przy jednoczesnym spełnianiu opisu zawartego w SIWZ.

Pytanie 28.
„Pakiet 6, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści plaster z przecięciem papieru zabezpieczającego wzdłuż dłuższego boku?”
Odpowiedź:  Tak, przy jednoczesnym spełnianiu opisu zawartego w SIWZ.

Pytanie 29.
„
Dot. Umowy Prosimy o zmiany zapisów umowy
Z :
§ 9. 1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy 
ZAMAWIAJĄCEMU będą przysługiwać kary umowne :
a) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA;
b) w wysokości 0,3% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień
opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy, liczonej

Na:
§ 9. 1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy
ZAMAWIAJĄCEMU będą przysługiwać kary umowne :
a) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy
ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA;
b) w wysokości 1% niezrealizowanej dostawy cząstkowej w terminie.”

Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia postanowień siwz w tym zakresie.
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Pytanie 30.
„Czy Zamawiający dopuści  w przedmiocie zamówienia (pakiet  nr  1;  pozycja 3) złożenie  oferty na
pieluchomajtki  dla  dorosłych  w  rozmiarze  L  o  chłonności  co  najmniej  3070g?  Znikoma  różnica
pomiędzy  oczekiwaną  przez  zamawiającego  chłonnością  wyrobu  tj.  3200g,  a  chłonnością
oferowanego  produktu  tj.  co  najmniej  3070g  w  żaden  sposób  nie  wpływa  na  komfort  oraz
funkcjonalność  użytkowania  wyrobu  oraz  nie  zwiększa  ilości  używanych  produktów.  Chcielibyśmy
również  nadmienić,  iż  wg.  międzynarodowego  standardu  ISO  15621  pkt  7.5.4  na  podstawie
niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika,  że użytkownik nie  jest  w stanie
zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z
metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest
różnica:  130g.  Należy również nadmienić,  że zbiór  wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko
produkty  jednego  producenta  na  rynku  polskim.  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.”
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  taką  możliwość  przy  jednoczesnym  spełnianiu  opisu
zawartego w formularzu cenowym.

Pytanie 31.
„Czy Zamawiający dopuści  w przedmiocie zamówienia (pakiet  nr  1;  pozycja 4) złożenie  oferty na
pieluchomajtki  dla  dorosłych  w  rozmiarze  XL o  chłonności  co  najmniej  3170g,  pakowane  a’28  z
odpowiednim  przeliczeniem  sztukowym?  Znikoma  różnica  pomiędzy  oczekiwaną  przez
zamawiającego chłonnością wyrobu tj.  3200g, a chłonnością oferowanego produktu tj.  co najmniej
3070g w żaden sposób nie wpływa na komfort  oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie
zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego
standardu  ISO  15621  pkt  7.5.4  na  podstawie  niepublikowanych  badań  przeprowadzonych  w
Szpitalach  wynika,  że  użytkownik  nie  jest  w  stanie  zauważyć  różnicy  w  zdolności  pochłaniania
mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 -
czyli w tym  przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 30g. Należy również nadmienić, że
zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty jednego producenta na rynku polskim.
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.”
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  taką  możliwość  przy  jednoczesnym  spełnianiu  opisu
zawartego w formularzu cenowym.

Pytanie 32.
„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycje: 1,2,3,4): pieluchomajtki
dla dorosłych posiadające co najmniej  jeden ściągacz taliowy? Nasze produkty wyposażone są w
jeden ściągacz taliowy,  gdyż posiadają elastyczne boki  produktów oraz elastyczne zapięcia,  które
odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z
korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą, gdyż brak ściągacza taliowego przedniego nie
powoduje  obtarć  w  okolicach  podbrzusza.  Zastosowanie  w  pieluchomajtce  jednego  ściągacza
taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby
potrzebującej  pomocy.  Dopasowanie  produktu  przekłada  się  na  brak  wycieków  zawartości
pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym
pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z
usługami prania pościeli. Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza
tylko produkty jednego producenta na rynku polskim.  Takie  działanie  jest  niezgodne z PZP,  gdyż
uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż

V.271.12.2018                                                        Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ                                                                   6/7



finalna  oferta  jest  wyższa  o  około  30%  od  oferty  na  te  same  produkty,  niż  w  sytuacji,  gdy  są
dopuszczeni inni wykonawcy.”
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 33.
„Czy  Zamawiający dopuści  w przedmiocie  zamówienia  (pakiet  nr  1;  pozycja  9):  piankę  myjącą  o
działaniu  jak  w  SIWZ,  w  opakowaniu  400ml  z  odpowiednim  przeliczeniem  sztukowym?  Należy
nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość
złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.”
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 34.
„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1; pozycja 8): krem z tlenkiem cynku
o działaniu  jak  w SIWZ,  w opakowaniu  100ml  z  odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Należy
nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość
złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.”
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 35.
„Czy Zamawiający wydzieli  z  pakietu  nr  1 pozycje:  5,6,7 do oddzielnego pakietu? Według naszej
wiedzy parametry zawarte w opisie dotyczące pozycji: 5,6,7 spełnia tylko i wyłącznie jeden producent,
co może ograniczać uczciwą konkurencje. Wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu jest z korzyścią
dla Zamawiającego, gdyż w ten sposób otrzyma większą ilość konkurencyjnych ofert.”
Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 36.
„Czy  Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  nr  1,  pozycja  2):  pieluchomajtki  o
minimalnym obwodzie rekomendowanym 56cm i obwodzie maksymalnym 96cm?”
Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający  dopuści  pieluchomajtki  w  zaproponowanym  obwodzie  przy
jednoczesnym spełnianiu opisu zawartego w SIWZ.

Pytanie 37.
„Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1): przedłożenie 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 nie stawia takiego wymogu.
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