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Iława, 05.06.2020 r. 

 

 

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 1 
 

Pytanie nr 1 

Pytanie 1 –  pakiet 5, poz. 2,3 
 

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o  

wydzielenia z pakietu 5 poz. 2,3 i utworzenie z nich osobnego pakietu. 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
Zapytanie nr 2 

 

Pytanie nr 1 
CZĘŚĆ 1  

Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców zbliżających brzegi rany 
pakowanych a‘ 250 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym. 

Odpowiedź: Tak 

 
Zapytanie nr 3 

 
Pytanie nr 1 
Część 3, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm? 

Odpowiedź:  Nie 
 

Pytanie nr2 
Część 4, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź:Tak 
 

Pytanie nr 3 
Część 4, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź:Tak 
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Pytanie nr4 
Część 4, pozycja 7-9 
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie nr 5 
Część 4, pozycja 7-9 
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie modelowania 5-6 minut? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
 

Pytanie nr 6 
Część 4, pozycja 7-9 
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 3 minuty? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
 

Pytanie nr7 

Część 4, pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie modelowania 3 minuty? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
 

Pytanie nr 8 
Część 4, pozycja 11 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź:Tak 
 

Pytanie nr 9 
Część 4, pozycja 11 
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 39x21,5cm? 

Odpowiedź:Tak 
 

Pytanie nr 10 
Część 4, pozycja 11 
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 21,5x37,5cm? 

Odpowiedź:Tak 
 

Pytanie nr 11 
Część 4, pozycja 12 
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 32,5x38,5cm? 

Odpowiedź:Tak 
 

Pytanie nr 12 
Część 4, pozycja 12 
Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’1sztuka z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź:Tak 
 

 

Pytanie nr 13 
Część 4, pozycja 12 
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Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby kompresy pakowane były wewnątrz 
opakowania indywidualnie. 

Odpowiedź:Nie 
 

Pytanie nr 14 
Część 4, pozycja 17-18 
Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a’25szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź:Tak 
 

Pytanie nr 15 
Część 4, pozycja 17 
Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 789ml? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
 

Pytanie nr 16 

Część 4, pozycja 18 
Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177ml? 

Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie nr 17 
Część 4, pozycja 25-29 
Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o długości 10m w stanie swobodnym? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
 

Pytanie nr 18 
Część 4, pozycja 32 
Czy Zamawiający dopuści kompresy z nacięciem Y w rozmiarze 10x10cm pakowane a’5szt z 
przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
 

Pytanie nr 19 
Część 4, pozycja 35 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’30szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź:Tak 
 

Pytanie nr 20 

Część 4, pozycja 36-37 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’25szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź:Tak 
 

Pytanie nr 21 
Część 5, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści podkład nie podfoliowany? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
 

Pytanie nr 22 
Część 5, pozycja 1 
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Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy podfoliowany? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
 

Pytanie nr 23 
Część 5, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80x210cm? 

Odpowiedź:Tak 
 

Pytanie nr 24 
Część 5, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm? 

Odpowiedź:Tak 
 

Zapytanie nr 4 
 

Pytanie nr 1 

Dotyczy SIWZ 
 Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym 
z ryzykiem niemożliwości dostarczenia dokumentów do postepowań 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. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

 

Pakiet nr 2 

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne  posiadały w 
instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Potwierdzenie parametrów w 
instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę 
certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Instrukcja stanowi również 
dokument, który obowiązkowo należy przedłożyć w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.  
Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający  oczekuje, aby gąbki hemostatyczne  osiągały 
efekt hemostazy w ciągu 3-6 minut? 
 

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu 
potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego? 
Odpowiedź:Dopuszcza 

 

Zapytanie nr 5 

Pytania dot. asortymentu: 

 

Pytanie nr 1 

Część nr 4 poz. 1: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty bawełnianej?  

Odpowiedź:Tak 
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Pytanie nr 2 

Cześć nr 4 poz. 37: 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu zawierającym 25 sztuk z jednoczesnym 

przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź:Tak 

 

Pytanie nr 3 

Pytania dot. wzoru umowy: 

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do 

piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odpowiedź:Tak 

 
Pytanie nr 4 

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 

 
Pytanie nr 5 

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 

 
Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany 

obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Odpowiedź: Tak 
 

Pytanie nr 7 

Pytania dot. siwz: 

 

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 
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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. 

 

 

 

 


