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Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i 
sprzętu medycznego jednorazowego dla ZNZOZ Caritas A.W. 
 

 
W dniu12.11. 2012r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania ofertowe dotyczące 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowej sprawie, na które 
Zamawiający odpowiada w następujący sposób: 
Pytanie 1 Dotyczy zadania 1 poz. 1-6: Czy w ramach uczciwej konkurencji 
Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? . 
Odpowiedź nr 1. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie w zadaniu nr 1 pozycji 1-6 
jako osobnego pakietu pod nazwa Kompresy - zadanie nr 3. 
 
W dniu 15.11.2012r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania ofertowe dotyczące 
istotnych warunków zamówienia następującej treści , na które zamawiający odpowiada 
w następujący sposób: 
Pytanie 1. Zadanie 1 materiały opatrunkowe    , poz 2 
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe wykonane ze 100% bawełny 
bielonej bezchlorowo , 17 nitkowe , 8 warstwowe o wymiarach  7,5 x 7x5 cm  a 3 x 20? 
Odpowiedź:  Tak 
 
Pytanie 2 Zadanie  1 materiały opatrunkowe, poz 16,17,18   
Czy Zamawiający wymaga aby przylepce i plastry były pokryte hipoalergicznym klejem 
akrylowym równomiernie naniesionym na całą powierzchnię ?  
Czy Zamawiający wymaga aby w trosce o dobro pacjenta przylepce były bez lateksu, 
kauczuku , tlenku cynku , wybitnie delikatne dla skóry? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 3. Zadanie 1 materiały opatrunkowe , poz. 21 
Czy Zamawiający zezwoli na zaproponowanie myjek jednorazowego użytku w op. a 
100szt  z przeliczenie ilości wg zapotrzebowania Zamawiającego? 
Odpowiedź: Tak  
 
Pytanie 4 Zadanie 1 materiały opatrunkowe , poz. 25 
Prosimy Zamawiającego o dokładniejszy opis poz. 25. Czy ma to być forma pokrowca na 
zwłoki czy prześcieradło do przykrycia z trokami . 
Odpowiedź: ma być to forma pokrowca 
 
Pytanie 5 Zadanie 2  wyroby medyczne jednorazowego użytku , poz. 15 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml pakowane po 80szt z odpowiednim 
przeliczeniem ilości , tj. 1250op a 80szt? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 6 Zadanie 2  wyroby medyczne jednorazowego użytku , poz. 24 i 25  
Czy Zamawiający ma na myśli ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowaną 
na pojedynczym ostrzu nazwą producenta i numerem ostrza? 
Odpowiedź: Tak 
 



Pytanie 7 Zadanie 2  wyroby medyczne jednorazowego użytku , poz. 26 
Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd do nakłuwania opuszka palca był automatyczny, 
ze schowaną igłą, bezpieczny dla personelu medycznego? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 8 Zadanie 2  wyroby medyczne jednorazowego użytku , poz. 45 
Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków plastikowe , pakowane a 75szt z 
odpowiednim przeliczeniem ilości?  
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 9 Zadanie 2  wyroby medyczne jednorazowego użytku , poz. 47 
Prosimy o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów  polskiego producenta 
posiadających komorę o części przezroczystej min.55 mm oraz posiadających  inne 
zabezpieczenie kolca po użyciu niż otwór w zaciskaczu . 
Prosimy o dopuszczenie przyrządów w których po zakończonym zabiegu infuzji igłę 
komory kroplowej można umieścić wewnątrz zaciskacz rolkowego.  
Do zabezpieczenia igły po zabiegu służy również jej plastikowa osłonka, którą posiada 
każdy przyrząd. 
Odpowiedź: Wymagania według SIWZ 
 
Pytanie 10 Zadanie 2  wyroby medyczne jednorazowego użytku , poz. 55 
Czy Zamawiający dopuści sterylny cewnik do podawania tlenu dla dorosłych o dł. 210cm  
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 11 Zadanie 1, poz. 2 
Czy należy zaoferować kompresy pakowane w opakowanie typu flow – pack  - 
papierowa torebka, ze specjalną warstwą uszczelniającą gwarantującą zachowanie 
jałowości, w środku papierowego opakowania każdy kompres jest dodatkowo 
zabezpieczony opakowaniem w postaci papierowej koperty?  
Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż opakowanie takie nie będzie spełniać normy PN 
868-5. Natomiast spełnione będą pozostałe warunki, tj. kompresy wykonane ze 100% 
bawełny bielonej bezchlorowo, min. 17-nitkowe min. 8-warstwowe, sterylizowane parą 
wodną pod ciśnieniem. 
Odpowiedź: należy zaoferować kompresy jałowe w zbiorczym opakowaniu typu flow-
pack , gdzie każdy kompres jest dodatkowo zabezpieczony opakowaniem w postaci 
papierowej koperty.  
 
Pytanie 12 Zadanie 1, poz. 2 
Jeśli Zamawiający nie wymaga kompresów pakowanych w opakowanie typu flow-pack, 
prosimy o dopuszczenie kompresów w rozmiarze 7,5x7,5. 
Odpowiedź: Wymagania według SIWZ. 
 
Pytanie 13 Zadanie 1, poz. 4-6 
Prosimy o wykreślenie zapisu o warstwowości gazy, gdyż parametr ten gazy nie dotyczy. 
Odpowiedź: Zamawiający pozwala na wykreślenie tego parametru. 
 
Pytanie 14. Zadanie 1, poz. 4-6 
Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby opakowanie było zgodne z normą PN 868-5 i 
tym samym dopuszczenie gazy w opakowaniu papierowym. 



Odpowiedź: Zamawiający odstępuje. 
 
Pytanie 15 Zadanie 1, poz. 7 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ligniny bielonej? 
Odpowiedź: Tak 
Pytanie 16 Zadanie 1, poz. 13 
Czy można zaoferować siatkę opatrunkową w stanie rozciągniętym, dokonując 
odpowiedniego przeliczenia oferowanej liczby opakowań? 
Odpowiedź: Wymagania według SIWZ. 
 
Pytanie 16 Zadanie 1, poz. 15 
Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarze 8x5,8cm? 
Odpowiedź: Tak,  pozostałe wymagania jak w SIWZ. 
 
Pytanie 17 Zadanie 1, poz. 16-18 
Czy Zamawiający miał na myśli przylepce o długości 10m, a nie 10cm? 
Odpowiedź: W pozycji 16, 17, 18 Zamawiający ma na myśli przylepiec o długości 10 m o 
szerokości 10cm, 15cm, 20cm. 
 
Pytanie 18 Zadanie 1, poz. 20 
Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 45x80? 
Odpowiedź: Tak 
Pytanie 19 Zapisy siwz 

1). Na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem 
publicznym będącym przedmiotem niniejszego postępowania ustawy nie nakładają 
obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji. 

W szczególności, ani ustawa z dnia 20 maja  2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. 
U. Nr 107, poz. 679) ani jakakolwiek inna ustawa, nie nakładają obowiązku posiadania 
koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania lub sprzedaży wyrobów medycznych. 

W tej sytuacji nie jesteśmy zobowiązani do złożenia koncesji, zezwolenia lub 
licencji w niniejszym postępowaniu i zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
odstąpienie od tak stawianego wymogu. 
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od tego wymogu 
Pytanie 20 Projekt umowy 
1). Dotyczy §3 pkt. 3 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §3 pkt. 3 wzoru 
umowy  na :  
„Zamawiający złoży pisemne zamówienie (faksem na numer: ………..lub pocztą 
elektroniczną: na adres: ……………@...........) na co najmniej 5 dni roboczych 
poprzedzających termin dostawy lub w dostawach interwencyjnych na 2 dni robocze.” 
Odpowiedź: Utrzymuje postanowienia zawarte w projekcie umowy 
2). Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku 
do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź: Tak 
3). Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów 
zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych 
parametrach i w takiej samej cenie? 
Odpowiedź: Tak 



4). Prosimy o wyjaśnienie jaki termin płatności jest wymagany przez Zamawiającego? 
Czy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty w terminie 14 dni zgodnie z §5 pkt. 6 czy w 
terminie 30 dni zgodnie z §5 pkt. 1? Prosimy o odpowiednią modyfikacje zapisów 
umowy. 
Odpowiedź: 30 dni a wypadku reklamacji 14 dni od poprawnie wystawionej faktury 
5). Czy Zamawiający zgadza się obniżyć karę umowną z 20% do 2% wartości 
niezrealizowanej części umowy z powodu odstąpienia od umowy i zmodyfikuje 
odpowiednio §7 pkt. 1 ppkt. 4) wzoru umowy? 
Odpowiedź: Nie wyraża zgody 
 
Pytanie 21 ZADANIE NR 1 Pozycje 7 – 8 Czy Zamawiający dopuści możliwość 
zaoferowania gazików jałowych pakowanych a’40 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
wymaganych ilości? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 22 ZADANIE NR 1 Pozycje 7 - 8 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów spełniających wymogi 
SIWZ pakowanych a’3 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości tj. 
zaoferowanie 1000 op. a’ 3 szt. i podaniem ceny za opakowanie a’3 szt.? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów w rozmiarze  
7,5 cm x 7,5 cm? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pozycja 23 – 25 Czy nie zaszła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia tj. czy 
Zamawiający oczekuje zaoferowania elastycznego przylepca odpowiednio w rozmiarze 
10cm x 10m, 15cm x 10m, 20cm x 10m? 
Odpowiedź: Przylepce powinny być w rozmiarach 10cmx10m, 15cmx10m, 20cmx 10m 
 
Pozycje 30, 32 Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia ww.pozycji i 
utworzenia dla nich odrębnego przedmiotu zamówienia? 
Odpowiedź: Nie wyraża zgody 
                    
 
W dniu16.11. 2012r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania ofertowe dotyczące 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowej sprawie, na które 
Zamawiający odpowiada w następujący sposób: 
 
 Pytanie nr 1 .Pakiet 2 poz. 17-23 
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 2 Pakiet 2 poz. 17-23 
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 3 Pakiet 2 poz. 17-23 
Czy Zamawiający dopuści kaniule sterylizowane EO? 



Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 4 Pakiet 2 poz. 18 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę 0,9x25mm? 
Odpowiedź: Tak 
 
 
Pytanie 5 Pakiet 2 poz. 19 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,1x32mm? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 6 Pakiet 2 poz. 20 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,3x32mm? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 7 Pakiet 2 poz. 23 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę 2,0x45mm?  
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 8 Pakiet 2 poz. 26 
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz automatyczny pakowany a’200 szt.? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 9 Pakiet 2 poz. 30-35 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z zaznaczonym rozmiarem i pojemnością 
balonu na cewniku? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 10 Pakiet 2 poz. 55 
Czy Zamawiający dopuści cewnik sterylny o dł. 200cm? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 11 Pakiet 2 poz. 56 
Czy Zamawiający dopuści filtr cząsteczkowy 5um oraz wentylacyjny 0,1um? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 12 Pakiet 2 poz. 70 
Czy Zamawiający dopuści rurki o średnicy 12mm i 16mm? 
Odpowiedź: Tak 
 
 
                                                                    Z poważaniem  
                                                                    Barbara Kołakowska  
                                                                    Kierownik ZZOZ Caritas A W  

 
 
                                                                                    
                                                                      
 



W dniu16.11. 2012r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania ofertowe dotyczące 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowej sprawie, na które 
Zamawiający odpowiada w następujący sposób: 
             
Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i sprzętu 

medycznego jednorazowego dla ZZOZ Caritas A W; 

 

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 17-23 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kaniule sterylizowane tlenkiem etylenu? 

Odpowiedź : tak 

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 17 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kaniule wykonane z teflonu FEP wyposażone 

w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym 

zakłuciem personelu? 

Odpowiedź: tak 

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 19 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kaniule 20Gx32mm?  

Odpowiedź: tak 

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 20 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty ma kaniule 18G x 45mm? 

Odpowiedź: tak 

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 55 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cewnik do podawania tlenu sterylny?  

Odpowiedź: tak 

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 60 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na wymiennik ciepła i wilgoci, sterylny? 

Odpowiedź: tak 

                                       
 
                                          
                                                                    Z poważaniem  
                                                                    Barbara Kołakowska  
                                                                    Kierownik ZZOZ Caritas A W  

 


