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         Poznań, 21.09.2016r. 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. B. Krysiewicza 7/8  
61-825 Poznań 
AZP-381-27/16 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 
Uprzejmie informujemy,iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do zapisów specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w trybie 
przetargu nieograniczonego, na: “Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych”. 
 
Treść pytań jest następująca: 
 

1) Dot. SIWZ. Czy Zamawiający w trakcie oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania 
oferentów do złożenia próbek potwierdzających zgodności oferowanego asortymentu z 
wymaganiami Zamawiającego? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
2) Dot. Pakietu nr 1, poz. 7-11. Czy Zamawiający wymaga opasek gipsowych pakowanych A’2 

sztuki? Cena podana zostanie za jedną sztukę wyrobu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opaski gipsowe pakowane a’ 2 szt. 

3) Dot. Pakietu nr 4, poz. 23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet 
posiadających dodatkowo nitkę RTG? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
4) Dot. Pakietu nr 4, poz. 24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet 

4warstwowych w zamian za 3warstwowe? Pozostałe parametry bez zmian. Taka zmiana nie 
wpłynie niekorzystnie na zaoferowaną cenę wyrobu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
5) Dot. Pakietu nr 4, poz. 31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów 

wato-gazowych nieposiadających nitki RTG?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

6) Dot. Pakietu nr 6, poz. 1-2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów 
ginekologicznych nadających się do sterylizacji parą wodną? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
7) Dot. Pakietu nr 6, poz. 3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów 

ginekologicznych sterylizowanych parą wodną? 
Odpowiedź: Tak  

8) Dot. projektu umowy. 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: Zamawiający dopuszcza taką możliwość i dodaje odpowiedni paragraf we wzorze 
umowy, tj.: Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty 
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Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia  w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji 
zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania 
tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również 
braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, 
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności 
– pod warunkiem udokumentowania na piśmie zaistniałej sytuacji. 
 9) Dot. projektu 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%? 
 

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ. 
 10) Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, iż w sytuacji zmiany stawki podatku VAT zmienią się 

jedynie ceny brutto, natomiast ceny netto pozostaną bez zmian?  
 

Odpowiedź: Zmawiający potwierdza. 
 11) Czy Zamawiający dopuści możliwość, aby kara umowna w §9 pkt. 1a naliczana była od 

niezrealizowanej wartości umowy? 
 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

12) dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 5 kompresów gazowych 
niejałowych 17N 12W spełniających pozostałe wymagania SIWZ? Pozwoli to na przystąpienie do 
przetargu większej ilości Wykonawców i zwiększenie konkurencyjności ofert. 
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  

13) dotyczy Pakietu nr 3 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze 
wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowane innymi, dopuszczonymi prawem walidowanymi 
metodami sterylizacji, które zgodnie z SIWZ spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz 
chirurgicznych. 
Zgodnie z obowiązującą ustawą (art. 29): ”przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, żródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania nietórych wykonaców lub produktów (...)”. Ograniczając możliwość złożenia oferty 
wyłącznie na produkty sterylizowane tą jedną metodą Zamawiający narusza w/w artykuł ustawy PZP. 
Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych pozostałymi dopuszczonymi prawem metodami 
używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, 
obłożenia operacyjne, i tp.) – nie ma w związku z tym przeciwskazań.  
Wypełnienie zapisów norm prawnych, dotyczących sterylizacji wyrobów medycznych jest prawnym 
obowiązkiem wytwórcy danego wyrobu medycznego. 
Spełnienie tych norm, stanowiących o bezwzględnym bezpieczeństwie stosowania sterylnego wyrobu 
medycznego, potwierdzone zostaje przez wytwórcę umieszczeniem znaku bezpieczeństwa wyrobu 
medycznego CE. 
Fakt ten, po powołaniu odpowiednich norm, zostaje każdorazowo potwierdzony przez wytwórcę w 
Deklaracji Zgodności, potwierdzonej i zbadanej w przypadku wyrobów sterylnych przez jednostkę 
notyfikowaną, wydającą Certyfikat CE dla danego sterylnego wyrobu medycznego. Brak więc podstaw 
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do twierdzenia, że dany wyrób sterylizowany konkretną metodą sterylizacyjną jest bezpieczniejszy 
czy  w jakimkolwiek stopniu „lepszy” od innego wyrobu. 
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 14) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 1, 2, 3, 5, 6,, co umożliwi 

udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej 
oferty cenowej? 

 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  

15) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 7-11 opaski gipsowe o czasie wiązania 
5-6min, pozostałe parametry bez zmian, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie 
Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej? 

 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  

16) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 kompresy sterylizowane w nadciśnieniu  parą wodną 
w temperaturze 121ºC, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a 
Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej? 

 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  

17) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 5 pozycji 1, 3-9, co umożliwi 
udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej 
oferty cenowej? 

 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 18) Dotyczy pakiet 11 Poz. 5. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Produkt 

ten posiada tylko jedna firma i tylko ona może złożyć ofertę. Wydzielenie pozwoli na złożenie 
większe ilości konkurencyjnych ofert.  

 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 19) Dotyczy pakiet 11 Poz. 6. Zwracamy się z prośba o sprecyzowanie. Czy pod pojęciem „op.” 

Zamawiający ma na myśli 1 op.=12 szt. Wosku. Opakowanie wosku zawiera zwyczajowo 12 
saszetek. 

 
Odpowiedź: 1 opakowanie  zawiera 24 szt. 
 20) SIWZ VI pkt 3.b. Czy zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24. Ust. 11, jeśli wykonawca 

przedstawi informacje o przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.  
 21) Projekt umowy- §2 pkt. 3. Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek? Czy 

chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych 
tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i 
wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu. ) 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby towar został wniesiony do magazynu i ustawiony w 
miejscu wskazanym przez pracownika Apteki. Zamawiający nie wymaga układania towaru na 
półkach w magazynie. 
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22) Formularz cenowy. Zwracamy się z prośba o udostepnienie formularza cenowego w formie 
edytowalnej. 
 

Odpowiedź: Zamawiający prześle formularz na wskazany adres e-mail. 
 23) Dotyczy pakiet 11 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 11 poz. 2 na zaoferowanie 

wyrobu: gąbka żelatynowa w rozmiarze 8cmx5cmx1cm, pozostałe parametry bez zmian, co 
pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty? 

 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

24) Dotyczy pakiet 11 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 11 poz. 3 na zaoferowanie 
wyrobu: gąbka żelatynowa w rozmiarze 8cmx5cmx0,1cm, pozostałe parametry bez zmian, co 
pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty? 

 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

25) Dotyczy pakiet 11 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 11 poz. 4 na 
zaoferowanie wyrobu: Gaza hemostatyczna PH 2,5±0,5, potwierdzona zawartość grupy 
karboksylowej 18-24%, pozostałe parametry bez zmian, co pozwoli Wykonawcy na złożenie 
konkurencyjnej oferty? 

 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

26) Dotyczy pakiet 11 poz. 4. Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz. 4 jako jm miał na myśli 
opakowania a nie sztuki? (w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje na sposób pakowania 
x12 sztuk. 

 
Odpowiedź: Opakowanie zawiera 24 sztuki.  

27) Dotyczy pakiet 11 poz. 5. Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz. 5 pragnie zamówić wyrób: 
włóknina hemostatyczna – 7 warstwowa dzianina – rozmiar i sposób pakowania na to 
wskazują? 

 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 7 warstwową dzianinę.  

28) Dotyczy pakiet 11 poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodą na wydzielenie z pakiecie 11 poz. 6 
i utworzy z niej osobny pakiet, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty? 

 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 29) Pakiet 1, poz. 7-11. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o 

czasie wiązania 3,5 minuty? 
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  

30) Pakiet 1, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o 
szerokości 7,5 cm? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 31) Pakiet 1, poz. 11. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o 

szerokości 5 cm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
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32) Pakiet 1 poz.7-11. Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową na trzpieniu plastikowym 

ułatwiającym równomierne namoczenie?  
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.                                                                                                               
 33) Pakiet nr 1 – Opaski Pozycja 7-11 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

opaski gipsowej o czasie wiązania 4-6min?  
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.                                                                                                               
 34) Pakiet nr 1 – Opaski Pozycja 10- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski 

gipsowej o szerokości 14 cm? 
 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.                                                                                                               
 35) Pakiet nr 1 – Opaski Pozycja 11 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

opaski gipsowej o długości 2m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.                                                                                                               

 36) Pakiet nr 1 – Opaski Pozycja 7-11 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
opasek gipsowych nawiniętych na tekturowy rulonik (ulegający biodegradacji) ułatwiający 
modelowanie i nakładanie produktu?  
 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.                                                                                                               
 37) Pakiet nr 3- Kompresy sterylizowane w nadciśnieniu Pozycja 1-6- czy Zamawiający dopuści 

możliwość zaoferowania kompresów gazowych sterylizowanych w nadciśnieniu parą wodną w 
temperaturze 122 st. C? 
 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.                                                                                                               
 
 

     Zamawiający 
 
      Z-ca Dyrektora  

                                                                                                                                 ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
                                                                                                                                       mgr inż. Marzena Krzymańska 
                                                                                                                                                         / ----/ 
            
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Ewa Oleksyn, tel. 61 850 62 95 


