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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                    PUM w Szczecinie 

     Dział Zamówień Publicznych  
                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                                    tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13    
 
znak sprawy: ZP/220/65/14                             Szczecin, dnia 26-06-2014r 

 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa jednorazowej 
bielizny szpitalnej i obłożeń chirurgicznych 
 

Wyjaśnienia 1  
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 
Zadanie 13, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kompletów z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m 
kw., wyposażonych w 2 kieszenie u dołu bluzy o wymiarach 15 x 15 cm? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy zadania nr 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu  uniwersalnego w składzie: 
1 taśma przylepna 9x50 cm  
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm,  
4 ręczniki do rąk  
2 przyklejane serwety z łatą chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm,  
z łatą chłonną 25x60 cm  
1 przylepna serweta średnia z łatą chłonną  
i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, 
z  łatą chłonną 25x60 cm  
1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm z łatą chłonną  
i przykryciem na przewody, łata chłonna 25x60 cm  
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm  
Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) 
foliowany, 
 nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen  
Gramatura w części podstawowej 75g/m2  
Gramatura w części chłonnej 80g/m2 ŁATA CHŁONNA  
Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 290 kPa  
Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 314 kPa  
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że wszystkie serwety wykonane są w całości z laminatu 
trójwarstwowego. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy zadania nr 12 
Poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych z włókniny typu 
SMMMS  
o gramaturze 35g/m2,  
odporność na przenikanie cieczy 40 H2O,  
odporność na rozerwanie na sucho – 200 Kpa, na mokro 200 Kpa, 
opakowanie zbiorcze dla rozmiaru M i L – 40 sztuk, dla rozmiaru XL – 36 sztuk? 
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Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Poz.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych z włókniny typu 
SMMMS  
o gramaturze 35g/m2, posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części 
przedniej i na rękawach o gramaturze 50 g/m2 ,  
odporność na przenikanie cieczy 100 H2O,  
odporność na rozerwanie na sucho – 200 Kpa, na mokro 200 Kpa, 
opakowanie zbiorcze dla rozmiaru M i L – 40 sztuk, dla rozmiaru XL – 36 sztuk? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy zadania nr 13 
Czy Zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne pakowane oddzielnie bluza i spodnie, wycena za 
komplet,  
bluza z trzema  kieszeniami: jedna na lewej piersi -  13x13cm, dwie  u dołu – 19x19cm? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający w zadaniu 5 dopuści zestaw  serwet uniwersalny w składzie 
- Serweta przylepna 250cm x 150cm 
- serweta przylepna 183cm x 183cm 
- 2 serwety przylepne 100cm x 75cm 
- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm 
- serweta na stolik Mayo 78cm x 144cm 
- 4 serwetki do rąk (ręczniki celulozowe) 
- 1 taśma samoprzylepna 10cm x 55cm 
Materiał serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , 
bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; 
materiał niepylący,  chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej 
– klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i 
przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 
795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na 
przenikanie płynów 150cm H20;  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający w zadaniu 12 w pozycji 1 dopuści fartuch chirurgiczny sterylny charakteryzujący 
sie wytrzymałością na rozdarcie/rozerwanie na sucho oraz na mokro włókniny 100kPa z zachowaniem 
reszty SIWZ?  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 7 
Zadanie XII, poz. 1 i 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 i 2 fartuchów chirurgicznych, których 
rozmiar wyrażony jest w centymetrach? 130 cm odpowiada rozmiarowi M,  rozmiarowi L- 150 cm, a 
rozmiarowi XL- 170 cm.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
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Pytanie 8 
Pakiet XII, poz. 1 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych spełniających wszystkie 
wymogi SIWZ, z  ta różnicą, że pakowane są w następujący sposób: rozmiar M- 52 szt., rozmiar L- 48 
szt., natomiast rozmiar XL- 44 sztuk? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 9 
Pakiet XII, poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych spełniających wszystkie 
wymogi SIWZ, z  ta różnicą ,ze pakowane są w następujący sposób : rozmiar M- 48 szt., rozmiar L- 
44 sztuki, natomiast rozmiar XL- 40 sztuk? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 10 
Zadanie 1 poz.5,6 
Czy Zamawiający dopuści czepek męski o gramaturze 25g/m1 w części górnej z wstawka 
przeciwpotną bez perforacji? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 

 
Pytanie 11 
Zadanie 1 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na każdym wyrobie znajdowała się naklejka 
samoprzylepna do wklejenia w dokumentacje medyczną? 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje wymóg, że każdy wyrób STERYLNY  musi być wyposażony w 
naklejki samoprzylepne. 

 
Pytanie 12 
Zadanie 2 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 

 
Pytanie 13 
Zadanie 2 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści chustę w rozmiarze 96cm x96cm x136cm? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 

 
Pytanie 14 
Zadanie 2 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na każdym wyrobie znajdowała się naklejka 
samoprzylepna do wklejenia w dokumentacje medyczną? 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje wymóg, że każdy wyrób STERYLNY  musi być wyposażony w 
naklejki samoprzylepne. 
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Pytanie 15 
Zadanie 4 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarze 220x160cm? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 16 
Zadanie 4 poz.7 
Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem na jednym boku? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 17 
Zadanie 6 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści ściereczki w rozmiarze 40x40cm włókninowe? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 18 
Zadanie 6 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 16x23cm? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 

 
Pytanie 19 
Zadanie 6 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany w woreczek foliowy a’100szt. w opakowaniu zbiorczym 
o długości 116cm szerokości 71cm? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 20 
Zadanie 8 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw z włókniny polipropylenowej o składzie poszewka 70x80cm 
poszwa 210x160cm, prześcieradło 210x150cm? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 21 
Zadanie 8 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na każdym wyrobie znajdowała się naklejka 
samoprzylepna do wklejenia w dokumentacje medyczną? 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje wymóg, że każdy wyrób STERYLNY  musi być wyposażony w 
naklejki samoprzylepne 
 
Pytanie 22 
Zadanie 12 poz.1-2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałości na rozdarcie na sucho i mokro 108kPa? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
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Pytanie 23 
Zadanie 13 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści komplet wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 24 
Zadanie 13 poz.1 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby bluza była podszyta lamówka pod szyją? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 25 
Zadanie nr 5  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów długich, 
trójwarstwowego na całej powierzchni o gramaturze min. 60g/m2 o układzie warstw: włóknina 
polipropylenowa (od pacjenta), folia polietylenowa (warstwa barierowa) i włóknina polipropylenowa 
o chłonności min. 400% o następującym składzie: 
-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu) 
-1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm  
-2 x serweta  75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku 
-1 x serweta  196x 200 cm, przylepna 
-1 x serweta  160x260 cm, przylepna 
-1 x taśma typu rzep 2,5 cm  x 13cm  
-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm 
 
Zestaw  spełnia wymagania  wg normy  EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową 
torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej 
zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. 
 
Zestaw pakowany w opakowanie czterowarstwowe, tj. karton transportowy, torba foliowa 
(zabezpieczenie przed kurzem i pyłami), wentylowana torba foliowa (opakowanie jednostkowe 
zestawu), papier krepowy lub  włóknina lub serweta na stolik narzędziowy (druga warstwa  
opakowania o jałowej zawartości). 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 26 
Zadanie nr 12 poz. 1-2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z rękawami klejonymi na całej długości, co 
zapewnia wyższą barierowość fartucha. Rozmiary S/M, L, XL. Dodatkowo opakowanie zbiorcze 
zawiera 2 chłonne ręczniki do rąk, 39x30cm,rozłożone o wadze 9g+-0,5g każdy. Pozostałe wymogi – 
zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 27 
dotyczy Zadanie nr 12 poz.1 i 2 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny typu 
SMMMS? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
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Pytanie 28 
dotyczy wzoru umowy 
Prosimy o modyfikację zapisu § 1 ust. 4 projektu umowy poprzez określenie minimalnej liczny 
wyrobów, które Zamawiający zamówi, na 80% ilości podanej w formularzu cen jednostkowych. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na  proponowana zmianę. 
 
Pytanie 29 
dotyczy wzoru umowy 
Prosimy o dodanie do projektu umowy następującego zapisu: „Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy 
kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana 
umowy nastąpi w formie aneksu.”  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na  proponowana zmianę. 
 
Pytanie 30 
dot. Zadanie nr 3 poz. nr 1  
Zwracamy się prośba o dopuszczenie podkładu o wymiarach 150x100cm  – pozostałe parametry bez 
zmian ? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 31 
 Zadanie nr 5 
Zwracamy się prośba o dopuszczenie zestawu uniwersalnego gdzie strefa brzegowa serwet jest 
dwuwarstwowa i ma gramaturę zgodną z SIWZ tj. 60 g/m2 a strefa krytyczna serwet jest 
trzywarstwowa   i posiada gramaturę 80,20 g/m2. Zestaw spełnia wymagania SIWZ gdzie : 
 - serweta na stół instrumentariuszki jest o wymiarach 150x190cm 
 - serweta na stolik Mayo jest o wymiarach 79x145 cm 
 -  ręczniki celulozowe w rozmiarze 18x25 cm  
Pozostałe wymiary i  elementy zestawu zgodne z SIWZ ? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 32 
dot. Zadanie nr 6 poz. nr 1  
Zwracamy się prośba o dopuszczenie ściereczki higienicznej nie sterylnej  o wymiarach 30x40cm – 
pozostałe parametry bez zmian ? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza rozmiar30 x 40 cm pod warunkiem, że ściereczka będzie sterylna. 
 
Pytanie 33 
dot. Zadanie nr 6 poz nr 6 
Zwracamy się prośba o dopuszczenie sterylnego pokrowca foliowego na przewody z mocnej 
przeźroczystej folii PE o grubości 0,04 mm i gramaturze 40 g/m2. Złożony teleskopowo z  taśmami 
odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach. O wymiarach 17x200 cm ? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach 
 
Pytanie 34 
dot. Zadanie nr 6 poz nr 7  
Zwracamy się prośba o dopuszczenie pokrowca na elementy aparatury Wykonany z mocnej 
przeźroczystej folii PE. O średnicy i głębokości 80 cm ściągany elastyczną gumką umożliwiającą 
łatwe nałożenie. Grubość folii 0,04 mm. Gramatura folii minimum 40g/m2 ? 
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Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 35 
dot. Zadanie nr 7  
Zwracamy się prośba o dopuszczenie  obłożenia o nast. rozmiarach i składzie  – pozostałe parametry 
bez zmian: 
 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 36 
dot. Zadanie nr 8  
Zwracamy się prośba o dopuszczenie  pościli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 
zgodnej z parametrami SIWZ ? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 37 
dot. Zadanie nr 11 poz.  3 
Zwracamy się prośba o dopuszczenie  rozmiaru kieszeni 40x35 cm  – pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 38 
dot. Zadanie nr 11 poz.  2 
Zwracamy się prośba o dopuszczenie  rozmiaru kieszeni 60x60 cm  – pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 39 
dot. Zadanie nr 12 poz.  1 
Zwracamy się prośba o dopuszczenie fartucha  z dwoma ściereczkami do wytarcia dłoni chirurga oraz 
zawinięcia  w papier krepowy – pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 40 
dot. Zadanie nr 12 poz.  2 
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Zwracamy się prośba o dopuszczenie fartucha  wraz dwoma ściereczkami do wytarcia dłoni chirurga 
w rozmiarze 18 x 25 cm oraz  zawinięcia  w papier krepowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 41 
dot. Zadanie nr 13  
Zwracamy się prośba o dopuszczenie ubrań o gramaturze 35g/m2, gdzie półokrągłe wykończenie przy 
szyi obszyte jest w celu uniknięcia strzępienia – pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 42 
dot. Zadanie nr 14  
Zwracamy się prośba o dopuszczenie zestawu o nast. składzie – pozostałe parametry bez zmian: 

 
Lub  zestaw jak poniżej pozostałe parametry bez zmian: 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 43 
dot. Zadanie nr 16  
Dotyczy składnika a)  
Czy Zamawiający wymaga serwety wzmocnionej na stolik narzędziowy 150x190cm, (służąca też jako 
owinięcie zestawu), wykonanej z włókna 23 g/m2, folia PE 55 mikronów, poziom absorpcji 
(ml/100cm2) - 2,1ml 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Dotyczy składnika b)  
Czy Zamawiający wymaga wzmocnionej osłony na stolik mayo 79x145cm z warstwą chłonną 
65x85cm, parametry: folia PE 80 mikronów, w strefie krytycznej wzmocniona laminatem: folia PE 50 
mikronów / włóknina wiskozowa 40 g/m2  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Dotyczy składnika c)  
Czy Zamawiając dopuści obłożenie klatki piersiowej o rozmiarze 200/300x330cm, obszar wypełniony 
folią chirurgiczną 32x40cm, wykonane z laminatu trójwarstwowego – włóknina wiskozowa o 
gramaturze 23g/m2. Folii PE 40 mikronów oraz warstwy celulozowej o gramaturze 20g/m2, ekran 
anestezjologiczny wykonany z folii PE 50 mikronów i warstwy celulozowej o gramaturze 20g/m2? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Dotyczy składnika d)  
Czy Zamawiający wymaga obłożenia dolnego naczyniowego o wym. 200x260cm, wycięcie 
20x102cm, wyposażonego w osłonę na krocze, wykonanego z laminatu trójwarstwowego – włóknina 
o gramaturze 23g/m2, folii PE 40 mikronów oraz warstwy celulozowej o gramaturze 20g/m2 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Dotyczy składnika e)  
Czy Zamawiając dopuści serwetę nieprzylepną o rozmiarze 90x150cm? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Czy Zamawiający wymaga serwety wykonanej z laminatu nieprzemakalnego minimum 
trzywarstwowego w składzie: włóknina min 23g/m2 + folia PE o grubości min 40 mikronów + 
warstwa celulozowa min 20 g/m2 o parametrach: odporność na penetrację płynów min 900cm H2O, 
wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na mokro min 50 kPa 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Dotyczy składnika f)  
Czy Zamawiając dopuści serwetę nieprzylepną o rozmiarze 150x175cm? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
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Czy Zamawiający wymaga serwety wykonanej z laminatu nieprzemakalnego minimum 
trzywarstwowego w składzie: włóknina min 23g/m2 + folia PE o grubości min 40 mikronów + 
warstwa celulozowa min 20 g/m2 o parametrach: odporność na penetrację płynów min 900cm H2O, 
wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na mokro min 50 kPa 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Dotyczy składnika h)  
Czy Zamawiający wymaga 6 taśm samoprzylepnych, w tym 3 taśm typu rzep? 
Czy Zamawiający wymaga taśmy samoprzylepnej dwuwarstwowej o rozmiarze 9x49cm? 
Czy Zamawiający wymaga taśmy samoprzylepnej typu rzep o rozmiarze 2,5x30cm? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Dotyczy składnika k)  
Czy Zamawiając dopuści folię operacyjną o rozmiarze 27x45? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Dotyczy składnika l i ł)  
Czy Zamawiający wymaga fartucha wykonanego z włókniny bawełnopodobnej typu Sontara (lub 
równoważnej o cechach nie gorszych : włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura 68g/m2, 
wstawka z przodu – nieprzepuszczalna folia polietylenowa 35 mikronów, mikroporowata, 
oddychająca, wstawka rękawa nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię 
polietylenową 27,5 mikrona oraz włókninę wiskozowo poliestrową 30g/m2.; wytrzymałość na 
rozrywanie – sucho/mokro min. 230/180kPa, nieprzemakalność min. 250 mm H2O) z 
nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 44 
Ogólne: 
Czy Zamawiający wymaga aby zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie 
produktowej, a zestaw zapakowany był sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z 
klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia 
zawartości podczas wyjmowania z opakowania? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga aby zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie 
produktowej, a zestaw zapakowany był sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii 
polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania 
ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania 
 
Pytanie 45 
Zadanie nr 1 poz.5-7 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego o gramaturze 12g/m2. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 46 
Zadanie nr 1 poz.5-7 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego w kolorze niebieskim, w jednym, 
uniwersalnym rozmiarze, wykonanego z części górnej z polipropylenu (SMMS) o gramaturze 10g/m2, 
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w części bocznej – wzmocniony chłonny Scrim o gramaturze 47g/m2, pakowanego w kartoniki po 
100sztuk. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 47 
Zadanie nr 1 poz.5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego w kolorze niebieskim, w 
uniwersalnym rozmiarze, z elastyczną opaską z tyłu, wykonanego z jedwabiu wiskozowego (71,1%) 
oraz polimerowej mieszaniny wiążącej (28,9%), pakowanego w kartoniki po 100sztuk 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
Pytanie 48 
Zadanie nr 1 poz.6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego w kolorze niebieskim, w 
uniwersalnym rozmiarze, z trokami z tyłu, wykonanego z jedwabiu wiskozowego (71,1%) oraz 
polimerowej mieszaniny wiążącej (28,9%), pakowanego w kartoniki po 100sztuk. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 49 
Zadanie nr 13 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych ubrań chirurgicznych w rozmiarach: XS, S, M, 
L oraz XL wykonanych z przepuszczającej powietrze, wytrzymałej włókniny SMMMS, która dzięki 
swojej wielowarstwowości jest nieprzeźroczysta, o gramaturze 35g/m2, dzięki czemu  są lżejsze, 
miękkie i dobrze się układają. Każde spodnie oraz każda  bluza pakowane osobno w folię, dzięki 
czemu istnieje możliwość indywidualnego doboru rozmiaru ubrań chirurgicznych do potrzeb 
personelu medycznego,  dodatkowo pakowane w karton zbiorczy po 50 sztuk. Bluza z trzema 
kieszeniami (jedna na górze w rozmiarze 15cmx13cm +-1cm, dwie na dole w rozmiarze 
19cmx19cm+-1cm) , długość min. 70cm, krótkie rękawy, odcięte. Spodnie odcięte. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, ze bluza i spodnie będą pakowane jako komplet i tak 
fakturowane. 
 
Pytanie 50 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :  
ZADANIE NR 1 
Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek chirurgicznych w których 
długość dolnych, krótszych troków, może różnić się +/- 10% w stosunku do wymaganej w SIWZ 
długości. Pozostałe parametry masek bez zmian. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek chirurgicznych z włókniny 
czterowarstwowej, w których długość dolnych, krótszych troków, może różnić się  +/- 10% w 
stosunku do wymaganej   w SIWZ długości. Pozostałe parametry masek bez zmian. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka  z włókniny o gramaturze 
niższej o 1g w stosunku do wymaganej? Pozostałe parametry czepków bez zmian. 
Odpowiedź 
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Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Poz. nr 5 i 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka w rozmiarze uniwersalnym, 
wykonanego z włókniny o gramaturze niższej o 1g w stosunku do wymaganej ? Pozostałe parametry 
czepków bez zmian. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Poz. nr 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka pakowanego a’ 
60szt.? Pozostałe parametry czepków bez zmian. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 51 
ZADANIE NR 4 
Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej osłony na stolik Mayo, w 
którym warstwa chłonna ma rozmiar 60cm x 145cm, a więc jest większa od wymaganej? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 52 
ZADANIE NR 10 
Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z torbą do porodu naturalnego 
o odporności na rozerwanie na mokro na całej powierzchni > 150kPa, odporność na penetrację płynów 
na całej powierzchni >150 cm H2O. Serweta pakowana w opakowania zbiorcze a’ 40 szt.? Pozostałe 
parametry serwet bez zmian. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 53 
ZADANIE NR 12 
Poz. nr 1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych 
zawiniętych w papier krepowy, dodatkowo 2 ręczniczki do wycierania rąk, rozmiar M w 
opakowaniach zbiorczych   a’ 36 szt.  Pozostałe parametry fartuchów bez zmian. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 54 
ZADANIE NR 13 
Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrań chirurgicznych spełniających 
wymagania SIWZ, jednakże w których    bluza wyposażona jest w 2 kieszenie na dole bluzy (rozmiar 
kieszeni   18cm x 19cm) 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 55 
ZADANIE NR 14 
1. Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów 
angiografii o następującym składzie: 
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• 1 x serweta do angiografii 210 x 280 cm z dwoma otworami przylepnymi wypełnionymi folią 
chirurgiczną o śr. 8 cm. Serweta wykonana z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa, 
folia polietylenowa, włóknina wiskozowa) o gramaturze 74g/m², odporność na przenikanie cieczy                      
> 200cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro oraz chłonność, zgodnie z SIWZ.   
• 2 x serweta przylepna 90 x 75 cm. Serwety wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina 
polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m², odporność na przenikanie cieczy > 
150cm H2O,chłonność 450%,  wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro >150 kPa   
• 2 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm Serwety wykonana z laminatu dwuwarstwowego 
(włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m², odporność na przenikanie 
cieczy > 150cm H2O,chłonność 450%,  wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro >150 kPa   
• 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 
• 3 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm) z podziałką 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 56 
(zadanie 7, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x155cm wykonana z materiału 
SMS 35g z odpornością na przenikanie płynów 41 cmH2O lub z materiału  SMS 50g z odpornością na 
przenikanie płynów 60 cmH2O pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 57 
(zadanie 7, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści serwetę 110x155cm z otworem 5x7cm wykonana z 
materiału SMS 35g z odpornością na przenikanie płynów 41 cmH2O lub z materiału  SMS 50g z 
odpornością na przenikanie płynów 60 cmH2O pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 58 
(zadanie 7, poz. 3) Czy Zamawiający wyraz zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 3 i utworzy 
odrębny pakiet? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 59 
(zadanie 7) Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez 
producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 4 
tygodni od daty złożenia zamówienia? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 60 
Dotyczące przedmiotu zamówienia: 
Zadanie nr 2, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści chustę w 100 x 100 x 141 cm, chusty pakowane w 
pakowanie zbiorcze karton po 400 sztuk? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem opakowania pośredniego maksymalnie 100 szt. 
 
Pytanie 61 
Zadanie nr 4, pozycja 1: czy Zamawiający dopuści opakowanie zewnętrzne karton zawierający 70 
sztuk podkładów? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
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Pytanie 62 
Zadanie nr 4, pozycja 2: czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 200 x 180 cm? Pozostałe 
wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 63 
Zadanie nr 4, pozycja 2: czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 240 x 150 cm? Pozostałe 
wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 64 
Zadanie nr 4 , pozycja 4: czy Zamawiający dopuści osłonę o grubości folii 0,045 µm, rozmiarze 
warstwy chłonnej 85 x 76 cm i gramaturze 24 g/m2, pakowane w opakowanie zbiorcze karton po 60 
sztuk? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 65 
Zadanie 4 , pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane w opakowanie zbiorcze po 95 
sztuk? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 66 
Zadanie 4 , pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane w opakowanie zbiorcze po 110 
sztuk? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 67 
Zadanie 5: czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w torebke papierowo-foliową w składzie:  

Asortyment 
Liczba 
sztuk 

Rozmiar 
(w cm) 

serweta z przylepcem 1 240x150 

serweta z przylepcem 1 180x170 
serweta z przylepcem - 

przylepiec na szerszym boku 
2 90x75 

taśma medyczna 1 50x9 
serweta na stół instrum. 1 190x150 
serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki do rąk z włókniny 
kompresowej 

4 40x20 

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
 Pytanie 68 
Zadanie 6, pozycja 1: czy zamawiający dopuści ściereczki wykonane z włókniny kompresowej o 
gramaturze 40 g/m2? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 69 
Zadanie 6, pozycja 2: czy Zamawiający dopuści ściereczki wykonane z włókniny kompresowej o 
gramaturze 40 g/m2 w rozmiarze 80 x 60 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 70 
Zadanie 6, pozycja 3: czy Zamawiający dopuści myjki o gramaturze i w rozmiarze 22,5 x 16 cm? 
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 71 
Zadanie 6, pozycja 4: czy Zamawiający dopuści fartuch przedni wykonany z laminatu polietylenowo-
polipropylenowej pakowany a50, a nie dostępny na rolce w rozmiarze 120 x 87 cm o gramaturze 
43g/m2 ? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 72 
Zadanie 6, pozycja 4: czy Zamawiający dopuści fartuch przedni pakowany a40, a nie dostępny na 
rolce w rozmiarze 150 x 87 cm o gramaturze 43g/m2 , z przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe 
wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 73 
Zadanie 6, pozycja 5: czy Zamawiający dopuści śliniak w kształcie prostokąta, który ma zaokrąglenia 
w otworze do założenia na szyję? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 74 
Zadanie 6, pozycja 6: czy Zamawiający dopuści pokrowiec o grubości folii 0,03 mm? Pozostałe 
wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 75 
Zadanie 6, pozycja 7: czy Zamawiający dopuści pokrowiec o grubości folii 60 um i gramaturze 35 
g/m2? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 76 
Zadanie 8: czy Zamawiający dopuści pościel w następujących rozmiarach:  

Skład rozmiar 

powłoka 
200 x 
150cm 

powłoczka 90 x 75cm 
prześcieradło 210 x 
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150cm 
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 77 
Zadanie 12, pozycja 1: czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego zawijania fartucha w 
serwetę włókninową i dopuści pakowanie w torebkę papierowo-foliową?  
Odpowiedź 
Zamawiający nie odstępuje od wymogu dodatkowego zawijania fartucha w serwetę włókninową. 
 
Pytanie 78 
Zadanie 12, pozycja 1: czy Zamawiający wymaga, aby fartuch występował w zestawie wraz z 
ściereczkami z włókniny kompresowej? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby fartuch występował w zestawie wraz z ściereczkami 
z włókniny kompresowej. 
 
Pytanie 79 
Zadanie 12, pozycja 1: czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny o wytrzymałości na 
rozdzieranie na sucho=45,80 kPa i na mokro=43,50 kPa? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 80 
Zadanie 12, pozycja 2: czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny o wytrzymałości na 
rozdzieranie na sucho=65,9 kPa i na mokro=64,8 kPa, w zestawie z dwiema ściereczkami 
wykonanymi z włókniny kompresowej w rozmiarze 20 x 40 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z 
SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 81 
Zadanie 13: czy Zamawiający dopuści zestaw, w skład którego wchodzi koszula posiadająca po jednej 
kieszeni z prawej i lewej strony dołu bluzy o wymaganych wymiarach? Pozostałe wymagania zgodnie 
z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 
 
Pytanie 82 
Zadanie 14: czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:  

Asortyment 
Liczba 
sztuk 

rozmiar 

serweta z dwoma otworami z 
folią chir. i przylepcami 

1 320x180 

serweta z przelpcem na 
dłuższym boku 

2 90x75 

serweta  2 90x75 
pojemnik na kontrast o 

pojemności 250 ml 
3 250 ml 

kleszcze plastikowe typu 
Kocher (okienkowe) 

1 24 cm 

serweta do owiniecia zestawu 1 150x90 
serwetki do rąk z włókniny 2 40x20 
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kompresowej 
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie 83 
Dotyczące treści umowy: 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały 
zastąpione słowami „zwłoki” ? 
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez 
wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma 
uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. 
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, 
wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest 
odpowiedzialny. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na  proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 84 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „wartości brutto 
zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów” zostały zastąpione słowami „wartości brutto 
niedostarczonych w terminie lub zareklamowanych wyrobów”? 
Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od 
wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku częściowo należytej realizacji 
zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego 
towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby uznana za 
rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na  proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 85 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „10% wartości brutto 
umowy (wartości zadania) określonej w § 6 umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości 
brutto niezrealizowanej części umowy (zadania)”?  
Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej 
części umowy (zadania), nie zaś od wartości całej umowy (zadania). W przeciwnym razie, w 
przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby okazać się 
niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy (zadania), a nawet 
mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy (zadania). Taka kara byłaby rażąco 
wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na  proponowana zmianę. 
 
Pytanie 86 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 13 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej 
(lub podobnej treści): „Ponadto, podwyższenie ceny może mieć miejsce także w przypadku  
przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia 
zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług 
konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 
3%”? 
Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 
144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w 
przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak 
inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, 
będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.  
Odpowiedź 
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Zamawiający nie wyraża zgody na  proponowana zmianę. 
 
Pytanie 87 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 14 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedawcę do 
należytego wykonywania umowy”?  
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed 
wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego 
wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego 
wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków 
wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 
 
Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej 
Izby Odwoławczej dotyczące umów.  
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo 
iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod 
uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, 
aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza 
zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 
2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych 
orzeczeniach. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na  proponowana zmianę. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

                 
                
 

   Z poważaniem  
 
 
 
 
….……………………………………… 
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