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dotyczy: dostawa opatrunków z podziałem na 6  zadań dla Powiatowego Szpitala im. 

Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 13/2020) 

 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, 
na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)  odpowiada: 
 

 
 

Zapytanie nr 7 

 
Pytanie nr 1 

Dotyczy Część 5 

 
Poz. 1 – czy Zamawiający dopuści podkład foliowy włókninowy o wymiarze 160cm x 90cm lub 130cm 

x 80cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 160x90. 

 

Pytanie nr 2 
Poz. 1 – czy gramatura podkładu ma wynosić min. 28g/m2, min. 40g/m2, czy min. 60g/m2? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie nr 3 

Poz. 2 – czy Zamawiający dopuści higieniczny podkład ochronny bibułowo-foliowy w roli 50cm x 
50cm z przeliczeniem ilości z 28000 szt. (o dł. 1 odcinka 80cm) na 44 800 sztuk (o dł. 1 odcinka 

50cm) ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie nr 4 

Poz. 2 i 3 – czy można podać cenę z przeliczeniem odcinków za 1 rolkę (zawierającą np. 100 

odcinków)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 5 

1. Wzór umowy - Wnosimy o dodanie do § …… projektu umowy ust. ……. o treści: 

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w 

przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego oraz euro w 

stosunku do złotego o co najmniej 3%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie 

aneksu.” 

Odpowiedź:Nie 

 

Pytanie nr 6 
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2. Dotyczy SIWZ rozdział XI. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z 

brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, 

czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – 

dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? W przypadku 

pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów 

w formie elektronicznej. Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również 

zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego 

Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby 

komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym 

składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także 

dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że 

zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na 

gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy 

obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego – przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną 

zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w 

postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając 

tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 7 

3. Wzór umowy –Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy adresów mailowych do osób / 

działu zajmujących się zamówieniami, zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego. 

Ułatwi to ewentualny kontakt. 

Odpowiedź: Nie 

 

Pytanie nr 8 

4. Wzór mowy - Prosimy o dodanie do umowy poniższych zapisów: 

1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w 

produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, 

czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, 

istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu 

umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego 

terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji, 

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest czasowe 

odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw cząstkowych 
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określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania 

tych terminów. 

Odpowiedź:Nie 
 

Pytanie nr 9 

5. Wzór umowy - Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu: 

Siła Wyższa 

1.       Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności 
niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła 

Wyższa. 

2.       Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza 
kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły 
przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w 

szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej 

itp.  

3.       W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia 
lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą 

Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, 

alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi 
kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim 

jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, 
jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.  

4.       Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony 
mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron 

dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.  

5.       Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy 

chyba, że Strony postanowiły inaczej. 
Odpowiedź: Tak, stosowne zapisy zostaną wprowadzone do umowy. 

 
Zapytanie nr 8 

 

Pytanie nr 1 

 

Pakiet nr 1 : 

Poz. 1 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żelu amorficznego w strzykawce o pojemności 25 g  z 

odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 2 
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Poz.  4 – Zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji z pakietu, co umożliwi Wykonawcom złożenie 

bardziej konkurencyjnych ofert. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie nr 3 
Pakiet nr 6 : 

Poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki do delikatnego oczyszczania  
i pielęgnacji bardzo podrażnionej skóry, zawierającej min. allantoinę i panthenol,  

o pojemności 400 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie nr 4 
Poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kremu ochronnego do skóry, o działaniu 

antyseptycznym i przeciwzapalnym, stosowanego w przypadku inkontynencji, tworzący fizyczną 
barierę ochronną i wspierający regenerację skóry, zawierający min. allantoinę  

i tlenek cynku? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
Zapytanie nr 9 

 

Pytanie nr 1 
Część 6 poz 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki czyszcząco-pielęgnującej do skóry 
zanieczyszczonej wydalinami, u obłożnie chorych pacjentów, mających problemy z trzymaniem moczu 

i kału. Pianka czyszcząco-pielęgnująca delikatnie myje skórę, zawiera również substancje o 

własciwościach natłuszczających. Zawartość substancji o własciwościach powierzchniowo-czynnych w 
połączeniu z fizyczno-mechanicznym efektem oczyszczania powodują redukcję niepożądanych 

drobnoustrojów. Pianka nie powoduje podrażnień skóry i błon śluzowych oraz eliminuje nieprzyjemny 
zapach kału i moczu. Opakowanie a 500 ml 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie nr 2 

Część 6 poz 2 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kremu chroniącego i intensywnie pielęgnującego 
podrażnioną, suchą i łuszczącą się skórę oraz pobudzającego jej naturalną regenerację, z zawartością 

oktenidyny, pantenolu (składnik pobudzający naturalną regenerację skóry), bisabololu (łagodzi 

podrażnioną skórę) oraz parafiny ciekłej 
Nie zawiera substancji barwiących i zapachowych.Produkt został przetestowany dermatologicznie, 

wspomaga regenerację naskórka w fazie epitelizacji, redukuje powstawanie nieprzyjemnego zapachu 
(np. przy nietrzymaniu moczu), szczególnie zalecany jest do skóry wrażliwej suchej, łuszczącej się i 

popękanej.Opakowania 50ml wraz z możliwością przeliczenia ilości opakowań. Kosmetyk. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

 
Zapytanie nr 10 
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Pytanie nr 1 

Część 1, poz. 3 
1.Czy przez z opis przedmiotu zamówienia  „Antybakteryjny opatrunek zawierający jony srebra, 

jałowy. Rozmiar 10x10cm”  należy rozumieć, że Zamawiający oczekuje zaoferowania opatrunku 
antybakteryjnego z jonami srebra ,który chłonie wysięk z rany? 

2.Czy zamawiający oczekuje opatrunku antybakteryjnego z jonami srebra , który chłonie wysięk i 

zamyka go w strukturę żelu? 
Odpowiedź:Dopuszcza 

 
Pytanie nr 2  

Część 3, poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6x7cm.  
Odpowiedź: Nie 

 

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 6 w powiązaniu z art. 38 ust. 1 pkt. 1) w/w 

ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.06.2020 r. do godz. 

10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.06.2020 r. do godz. 10:15 

 
 

 


