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znak sprawy: ZP/220/92/17                                                               Szczecin, dnia 05 stycznia 2018r 
                                       
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa obłożeń szpitalnych oraz worków 
urologicznych wraz z dzierżawą stelaża  

       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 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2, szerokość 140 cm, długość 
120 cm?  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 
Zadanie 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 23 g/m2, rękaw zakończony ściągaczem poliestrowym, 
kolor zielony, rozmiary L i XL?  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 25 g/m2, rękaw zakończony gumką bezlateksową, 
dostępne w kolorach zielonym i niebieskim, rozmiary L i XL?  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 3 
Zadanie 4 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul w kolorze niebieskim? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 4 
Zadanie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu TUR w następującym składzie: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 
2 ręczniki 30 cm x 40 cm                                                                 
1 Uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm 
1 serweta do procedur TUR 210/260x225 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm 
z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otczonym taśmą lepną,  ze zintegrowaną torbą na płyny 
z  sitem i lejkiem odprowadzającym płyny,  bezlateksowa osłona na palec 
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 
g/m2, odporność na przenikanie 125 cm H2O. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę 
ważności oraz dane producenta.  
W opakowaniu zbiorczym 21 sztuk. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 5 
Zadanie nr 6 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety z otworem w rozmiarze 7 x 10 cm położonym decentralnie? 
Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa  
i folia polietylenowa), odporność na przenikanie płynów 125 cm H2O. Pozostałe parametry zgodne  
z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 6 
Zadanie nr 6 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety wykonanej w całości z laminatu dwuwarstwowego 
(włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), odporność na przenikanie płynów 125 cm H2O? W opakowaniu zbiorczym 38 
sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7 
Zadanie nr 6 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze 24 x 80 cm wykonanej z 
termoplastycznej folii elastomerowej (na zewnątrz) oraz elastycznej bielonej dzianiny (od wewnątrz) z 1 polietylenową taśmą 
samoprzylepną 10 x 50 cm? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 8 – dotyczy Zadania nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 niżej opisanego zestawu? 
Skład zestawu: 
· 1 x serweta na stolik narzędziowy 150x190cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej 75x190cm, 
· 1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny 9x50cm, 
· 1 x ręcznik chłonny min. 20x30cm 
· 1 x serweta 175/270x170cm do TUR, z przylepnym otworem brzusznym Ø 8cm, z otworem na prącie Ø 6cm, osłoną na palec o 
średnicy 3cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka. Wykonana z jednorodnego, chłonnego, dwuwarstwowego laminatu 
(polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy. Gramatura 60g/m2. Odporność na przenikanie 
płynów minimum 165cmH2O. Odporność na rozerwanie na mokro powyżej 168kPa.  
Zestaw spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795: 1, 2, 3. 
Zestaw pakowany sterylnie w opakowanie typu Tyvec. Posiadający minimum 4 etykiety samoprzylepne do 
dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę identyfikującą producenta. 
Sterylizacja tlenkiem etylenu. 
Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy 
(zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego 
W kartonie 12 zestawów. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 9 – dotyczy Zadania nr 6 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 1 niżej opisanej serwety? 
Dwuwarstwowa barierowa w rozmiarze 120cmx150cm z otworem przylepnym Ø 6x8cm położonym centralnie. Sterylna. Serweta 
zbudowana z włókniny, która składa się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o gramaturze materiału 
podstawowego, bez wzmocnienia 60g/m2 i odporności na penetracje płynów minimum 1650 cm H2O. W kolorze niebieskim. W 
opakowaniu handlowym maksymalnie 30 sztuk. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 10 – dotyczy Zadania nr 6 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 2 niżej opisanej serwety? 
Serweta sterylna 75cmx90cm, nie wzmocniona w strefie krytycznej, samoprzylepna z dwuwarstwowego laminatu 
nieprzemakalnego o gramaturze 60g/m2. Sterylna. W kolorze niebieskim. Wyrób zgodny z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 
93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. Opakowanie 
z minimum 1 cm marginesem, pozwalające na aseptyczne otwarcie produktu. W opakowaniu handlowym maksymalnie 100 sztuk. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 11 – dotyczy Zadania nr 6 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 3 niżej opisanej serwety? 
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Osłona na kończynę 22cmx75cm. Wykonana z kratonu z wewnętrzną warstwą z gazy dzianej, pakowana bez taśmy 
samoprzylepnej 10cmx50cm. Sterylna. Wyrób zgodny z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów 
medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. Opakowanie z minimum 1 cm 
marginesem, pozwalające na aseptyczne otwarcie produktu. W opakowaniu handlowym maksymalnie 30 sztuk jałowych 
pojedynczo pakowanych serwet. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 12 
Zadanie nr 6.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 120cmx150cm z przylepnym otworem owalnym, centralnie 
położonym w rozmiarze  5cmx8cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Zadanie nr 6.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety sterylnej 75cmx90cm ze wzmocnieniem w strefie krytycznej 25cmx60cm. W 
opakowaniu handlowym – 120sztuk. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Zadanie nr 6.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończynę 36,5cmx72cm, pakowanej razem z taśmą samoprzylepną 
9cmx50cm. W opakowaniu handlowym – 35sztuk. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 13 
Zadanie nr 8 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty chłonnej na podłogę w rozmiarze 71x101cm o wchłanialności znacznie wyższej od 
wymaganej, tj. 3000g/m2, o konstrukcji zapewniającej stabilność (antypoślizgowa powierzchnia od strony podłogi) pomimo braku 
taśm do przytwierdzenia. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 14 
Zadanie nr 9 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  zestawów pakowanych w opakowanie czterowarstwowe, tj. karton transportowy, torba 
foliowa (zabezpieczenie przed kurzem i pyłami), wentylowana torba foliowa (opakowanie jednostkowe zestawu),  serweta na 
stolik narzędziowy (druga warstwa  opakowania o jałowej zawartości). 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 15  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu  nr 1.1  Pozycji 1 Serwety do angiografii dwuwarstwowej w 
strefie krytycznej, wzmocnionej w rozmiarze 220x340 cm, 2x otwór przylepny 9 cm (folia operacyjna na brzegach otworu), 
osłona na pulpit przeźroczysta obustronnie 60x340cm. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 16  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu  nr 1.1  Pozycji 1 serwety dwuwarstwowej z otworem 
samoprzylepnym 75x90cm, otwór 6x8cm. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 17  
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Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu  nr 1.1  Pozycji 1 fartucha wzmocnionego XL, wykonanego z 
włókniny typu SMS nieprzemakalnego wstawki wszyte w przedniej części i w rękawach chroniące operatora przed przenikaniem 
płynów (wstawki wewnątrz fartucha), u góry zapinany na rzep, dzięki czemu można zapiąć fartuch w dowolnym miejscu. 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
Pytanie nr 18  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu  nr 1.1  Pozycji 1osłony na sprzęt medyczny 90x100cm 
zamiast osłony na sprzęt medyczny 95x115cm.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 19 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu  nr 1.1  Pozycji 1 osłony na sprzęt medyczny 50x60cm 
zamiast osłony na sprzęt medyczny 40x55cm. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 20 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu  nr 1.1  Pozycji 1, 20szt. kompresów z gazy 10x10cm, 8 
warstw 17 nitek – segregowane po 10 sztuk – przewiązane bawełnianą tasiemką. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 21 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu  nr 1.1  Pozycji 1 serwety gazowej 4 warstwowej z czipem 
rtg i tasiemką 50x60cm, biała po procesie prania wstępnego. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 Pytanie nr 22 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu  nr 1.1  Pozycji 1 pojemnika plastikowego na prowadnik 
2500ml. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 23 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu  nr 1.1  Pozycji 1 pojemnika plastikowego 250ml z 
podziałką. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 24 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu  nr 1.2  Pozycji 1 fartucha wzmocnionego L, wykonanego z 
włókniny typu SMS u góry zapinany na rzep, dzięki czemu można zapiać fartuch w dowolnym miejscu. Pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 25  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu  nr 1.2  Pozycji 1 osłony na sprzęt medyczny 50x60 cm, PE 
okrągła zamiast osłony na sprzęt medyczny 55x40cm. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie nr 26  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu  nr 3  Pozycji 1 serwety na stolik narzędziowy 140x190cm z 
laminatu, nieprzemakalnego na całej powierzchni. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 27 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu  nr 3  Pozycji 1 taśmy przylepnej z miękkiej włókniny 
Spunlance 10x50cm. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 28 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu  nr 3 Pozycji 1 serwety 150/184/240 do TUR, ze 
zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem brzusznym 6 cm, otworem na prącie 5 cm, osłoną na palec, z torba na płyny 
80x60cm z filtrem i portem do ssaka. Wykonana z jednorodnego, chłonnego, dwuwarstwowego laminatu (polipropylen, 
polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy. Gramatura min. 58g/m2. Odporność na przenikanie płynów 
minimum 200cmH2O. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 Pytanie nr 29  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu  nr 3  Pozycji 5 zestawy pakowane zbiorczo w 2 kartony 
(jeden do transportu, drugi do magazynowania). 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 30 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu  nr 9  Pozycji 1 serwety okulistycznej 160x120 z 
prostokątnym otworem 10x10cm całkowicie wypełnionym folia operacyjną z dwiema kieszeniami na płyny 25x26cm, z 
plastycznymi paskami ułatwiającymi ich optymalne ułożenie. Wykonana z niepylącej włókniny SMS. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 31 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu  nr 9  Pozycji 1 fartucha chirurgicznego XL, wykonanego z 
włókniny typu SMS, dł. 140 +/- 3cm. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 32 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu  nr 9  Pozycji 1 serwety na stolik narzędziowy 140x190cm z 
laminatu, nieprzemakalnego na całej powierzchni. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 33 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu  nr 9  Pozycji 1 samoprzylepny opatrunek na oko z padem 
chłonnym o kształcie owalnym, łatwo dopasowującym się do warunków anatomicznych twarzy, wykonany z materiałów 
„oddychających”. Rozmiar 9,5x6,5cm. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 34 
Zadanie nr 1 
Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do wszczepiania stymulatora serca zgodnego z SIWZ, 
jednakże zawierającego w swoim składzie dodatkowo pojemnik 150 ml. 
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Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 35 
Zadanie nr 6 
Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety w rozmiarze 75 x 90 cm pakowanej w 
opakowania handlowe a’ 28 szt. Pozostałe parametry serwety bez zmian. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 36 
Zadanie nr 9 
Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów okulistycznych zgodnego z SIWZ, jednakże 
w którym: 

- serweta do zabiegów okulistycznych ma rozmiar 150 x 170 cm z otworem 8 x 8 cm wypełnionym folią chirurgiczną z 
workiem do zbiórki płynów umiejscowionym wokół otworu                   o łącznym rozmiarze 28 x 70 cm. Serweta 
wykonana jest z laminatu włóknina polipropylenowa/ folia polietylenowa. 
- pokrowce na podłokietniki wykonane są z włókniny hydrofilowej polipropylenowej i folii polietylenowej. 
- fartuch w rozmiarze XL ma długość 140cm. 
- serweta na stół narzędziowy wzmocniona (opakowanie zestawu) ma rozmiar 150 x 200 cm, ze wzmocnieniem o 
szerokości 75 cm na całej długości serwety.  
- igła iniekcyjna 21 G x 38 mm, zielona 
- igła iniekcyjna 22G x 30 mm, czarna 
- opatrunek na oko z padem chłonnym o rozmiarze 5 x 4 cm – Samoprzylepny opatrunek;                    Hydrofobowa 
mikrosiatka, stanowiąca warstwę przylegającą do rany, ułatwia szybkie przenikanie wydzieliny i przekazywanie jej do 
warstwy chłonnej. Mikrosiatka pozostaje przy tym                 
całkowicie sucha, co zapobiega przyklejaniu się opatrunku do rany i przyczynia się do jego bezbolesnej zmiany; Warstwa 
chłonna z wiskozy ma dobre właściwości absorpcyjne oraz działanie wyściełające; Opatrunek nie ogranicza naturalnych 
funkcji skóry (przepuszcza parę wodną i powietrze); Zaokrąglone rogi zapobiegają uciążliwemu zwijaniu się włókniny, 
nawet przy długotrwałym pozostawaniu na ranie; Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną chroni ranę 
przed zabrudzeniem i infekcją Na obwodzie warstwa mocująca na bazie kauczuku syntetycznego. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 37 
Do zadania nr 2 pozycja 1 (worek urologiczny). 
Dot. punktu 2 Parametrów technicznych 

Czy Zamawiający dopuści długości jednorazowy worek sterylny o długościach spustu skompresowanego 508 mm i 
rozciągniętego spustu 1625 mm? 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 38 
Do SIWZ VII. Warunki udziału w postępowaniu. 
Dot. pkt. 1.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 
 Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę starającego się o udział w niniejszym Postępowaniu, 
w zadaniu nr 2 pozycja 1 (worek urologiczny) i 2 pozycja 2 , który wykaże wykonanie co najmniej jednej głównej dostawy, której 
przedmiotem była dostawa worków urologicznych na wartość brutto nie mniejszą niż 18 tys. zł? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, iż worki urologiczne są traktowane w przedmiotowym postępowaniu jako rodzaj obłożenia 
szpitalnego wobec czego wykazanie się zrealizowaniem dostawy worków na wskazaną wartość oznacza spełnienie 
wymaganego warunku udziału w postępowaniu. 
 
Pytanie nr 39 dotyczy Zadanie nr 5 poz.1 i 2  
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obłożenia do zabiegów TUR – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy,  
wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m².  Odporność 
materiału na przenikanie cieczy  – min. 200 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na mokro 170kPa.  
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  Skład :   
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x260cm  posiadająca : zintegrowane nogawice, worek do zbierania 
płynów z sitem i zaworkiem spustowym, przylepne okno nadłonowe oraz przylepne okno do obłożenia okolic krocza i 
bezlateksową osłonę na palec 
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9x50cm 
- 2 ręczniki 30x40cm  
- 1 dren 150 cm 

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.  
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę 
dystrybutora, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram 
potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnętrznie 
workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność  parametrów  oferowanych 
sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1. W kartonie maksymalnie 11 
zestawów? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że zadanie 5 nie dotyczy obłożenia do zabiegów TUR 
 
Pytanie nr 40 dotyczy Zadanie nr 5  
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha wizytacyjnego wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 
24g/m2, rękawy wykończone mankietami z dzianiny?  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 41 dotyczy wzoru umowy  
1. Prosimy o modyfikację § 3 ust. 4 projektu umowy (nie dotyczy zadania 2) w następujący sposób: „W razie opóźnienia 

Wykonawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w ust 1, wynoszącego co najmniej 5 dni roboczych, 
Zamawiający ma prawo dokonać zastępczego zakupu wyrobów i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą różnicy 
pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy a ceną jaką zapłacił dokonując zakupu zastępczego, zachowując prawo do 
naliczenia kar umownych za okres opóźnienia liczony do dnia dokonania zastępczego zakupu.” 

2. Prosimy o dodanie do projektu umowy (nie dotyczy zadania 2) zapisu § 6 ust. 9 o następującej treści: „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.”  

3. Rosimy o modyfikację § 8 ust. 1 projektu umowy (nie dotyczy zadania 2) w następujący sposób: „Bez zgody Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności Wykonawcy wynikających z 
niniejszej umowy i związanych z nimi należności ubocznych (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności 
prawnych ani faktycznych, w następstwie, których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. W szczególności 
Wykonawca bez pisemnej zgody Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego nie ma prawa zawierać umów poręczenia, umów 
gwarancji bądź dokonywać na podstawie art. 921¹- art. 9215 kc przekazu świadczenia Zamawiającego należnego na 
podstawie niniejszej umowy.” 

4. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy (nie dotyczy zadania 2) dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie 
do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 10 ust. 1 lit. a) oraz do wysokości 50 zł w § 10 ust. 1 lit. 
b). 

5. Prosimy o modyfikację zapisu § 10 ust. 1 lit. c) projektu umowy (nie dotyczy zadania 2) poprzez określenie, że kara umowna 
w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy (zadania), a nie od wartości 
brutto całej umowy (zadania).  
Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na 
odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar 
umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

6. Prosimy o modyfikację § 19 ust. 3 i 4 projektu umowy (nie dotyczy zadania 2) poprzez określenie, iż przedłużenie okresu 
obowiązywania umowy może na podstawie obustronnie podpisanego aneksu, a nie w drodze jednostronnego oświadczenia 
woli złożonego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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Pytanie 42 
Zadanie 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz 
kroczowym 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w 
sztywnik, filtr, końcówke odpływową. Górna część serwety wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o 
gramaturze 50 g/m2 oraz dolna część serwety wykonana z folii PE 
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2 
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z 
warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w 
strefie chłonnej - 63 g/m2 ? 
Odpowiedź 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 43 
Zadanie 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w karton po 12 zestawów? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 44 
Zadanie 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w opakowanie folia-papier? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 45 
Zadanie 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylizowany radiacyjnie? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 46 
Zadanie 4 
Czy Zamawiający dopuści koszulę o wymiarze 85x92cm? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 47 
Zadanie 4 
Czy Zamawiający dopuści koszulę z wycięciem V? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 48 
Zadanie 5 
Czy Zamawiający dopuści fartuch zakończony poliestrowym ściągaczem? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 49 
Zadanie 5 
Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L i XL? 
Odpowiedź 
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Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 50 
Zadanie 5 
Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w kolorze zielonym? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 51 
Zadanie 8 
Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcie posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią w rozmiarze 
76x116cm o chłonności około 1litr? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Zamawiający wyznacza nowe terminy składania i otwarcia ofert 
Składanie do 23-01-2018 godz. 12:30 
Otwarcie odbędzie się 23-01-2018 godz.  13:00 

 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert. 

                 
   
                                                                                     Z poważaniem  
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DYREKTOR SPSK-2  

 
 
 


