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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/20/08     zamówienia publicznego 
 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę opatrunków. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Uprzejmie prosimy o możliwość zwolnienia z obowiązku dostarczenia próbek 
do oferty, tj. zadanie nr 9 i zadanie nr 12, gdyż jesteśmy już dostawcą do Państwa Szpitala 
zgodnie z umową nr 41/07 z dnia 10 maja 2007 r. 

Odpowiedź: Zamawiający nie może przychylić się do w/w prośby, gdyż jest zobowiązany do 
zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców zgodnie  
z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Pytanie nr 2: Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni od daty dostarczenia towaru  
i otrzymania faktury. 
Zgodnie z Ustawą z dn. 12.06.2008 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. 
U. Nr 139 poz. 1323 z późn. zm) – „Art. 5. Jeżeli strony w umowie przewidziały termin 
zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy 
od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi 
faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności 
świadczenia pieniężnego.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy. Nie 
istnieje zakaz umownego ustalania dłuższego niż 30-dniowy terminu płatności w żadnym  
z obowiązujących przepisów, wręcz przeciwnie, art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.  
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dopuszcza ustalanie przez strony  
w zawieranych umowach terminu płatności dłuższego niż 30-dniowy. Ustalając dłuższy niż 
30 dni termin płatności Zamawiający musi założyć obowiązek zapłaty odsetek ustawowych 
począwszy od 31 dnia do 90 dnia (w tym przypadku) – na żądanie Wykonawcy. Takie 
rozwiązanie jest dla Zamawiającego jedynym możliwym do przyjęcia, zważywszy na jego stan 
finansowy i przy uwzględnieniu wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Należy bowiem 
zauważyć, że pomimo, iż kontrahent nabywa prawo do żądania odsetek po upływie 30 dni od 
daty spełnienia świadczenia niepieniężnego, to ustalony w umowie 90-dniowy termin 
płatności należności głównej jest terminem obowiązującym między stronami. Oznacza to, że 
kontrahent nabywając roszczenie o zapłatę odsetek nie nabywa jednocześnie roszczenia  
o zapłatę ceny za towar. W tym zakresie jego roszczenie staje się wymagalne wraz z upływem 
90 dni od daty wykonania swego zobowiązania. 
Taki przyjęty system rozliczeń za zakupiony towar przedstawia dla Zamawiającego 
najkorzystniejszy bilans ceny – zważywszy na dotychczasowe zobowiązania, brak możliwości 
pozyskania kredytu oraz realne warunki, w jakich funkcjonuje Zamawiający. 
 
Pytanie nr 3: Dotyczy § 5 ust. 2 i 3 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
naliczanie kar umownych w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. 
 



  

Pytanie nr 4: Zadanie nr 3. Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienia na kompresy 
włókninowe niejałowe dokumentów dopuszczających do obrotu klasyfikujących te wyroby  
w klasie IIa reguła 6 zgodnie z przepisami Ustawy o wyrobach medycznych z 2004 roku 
(Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.). 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia na kompresy włókninowe niejałowe 
dokumentów dopuszczających do obrotu klasyfikujących te wyroby w klasie IIa reguła  
6 zgodnie z przepisami Ustawy o wyrobach medycznych z 2004 roku (Dz. U. Nr 93, poz. 896  
z późn. zm.). 
 
  

 
 
 
Z poważaniem 

 
        Dyrektor 
 
        Leszek Bonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
          
A.T.R. 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/20/08     zamówienia publicznego 
 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę opatrunków. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Zadanie 1, poz. nr 4-6 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania elastycznej 
siatki opatrunkowej z domieszką bawełny? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej  
z domieszką bawełny. 

Pytanie nr 2: Zadanie 2, poz. nr 8-10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
opasek dzianych pakowanych pojedynczo w opakowania papierowe, z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opasek dzianych pakowanych 
pojedynczo w opakowania papierowe, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 
 
Pytanie nr 3: Zadanie 2, poz. nr 11 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
plastra na tkaninie wiskozowej o długości 9,2 m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania plastra na tkaninie 
wiskozowej o długości 9,2 m. 
 
Pytanie nr 4: Zadanie 2, poz. nr 17 – prosimy o wyłączenie pozycji nr 17 z zadania nr 2  
i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia, co zwiększy konkurencyjność postępowania 
przez umożliwienie większej liczbie wykonawców złożenie ofert? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie pozycji 17 z zadania nr 2 i tworzy  
z niej zadanie 2 a. 
 
Pytanie nr 5: Zadanie 5, poz. nr 5 – prosimy o wyłączenie pozycji nr 5 z zadania nr 5  
i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia, co zwiększy konkurencyjność postępowania 
przez umożliwienie większej liczbie wykonawców złożenie ofert? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
Pytanie nr 6: Zadanie 6, poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
antybakteryjnego opatrunku z maścią zawierającą srebro w rozmiarze 20x10cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania antybakteryjnego opatrunku  
z maścią zawierającą srebro w rozmiarze 20x10cm. 
 
Pytanie nr 7: Zadanie 10, poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
serwety operacyjnej niejałowej z gazy 20-nitkowej z elementem radiacyjnym w formie chipa  
i tasiemką? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety operacyjnej niejałowej 
z gazy 20-nitkowej z elementem radiacyjnym w formie chipa i tasiemką. 
 



  

Pytanie nr 8: Dot. Zapisów SIWZ pkt. III pkt 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość  
w zadaniu nr 1 pozycja 4-6 i w zadaniu nr 2 pozycja 3 i 7 dołączenia próbek w ilości ok.  
1 mb i ok. 1 kg (w przypadku ligniny w arkuszach)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość w zadaniu nr 1 pozycja 4-6 i w zadaniu nr 2 
pozycja 3 i 7 dołączenia próbek w ilości ok. 1 mb i ok. 1 kg (w przypadku ligniny  
w arkuszach). 
 
Pytanie nr 9: Zadanie nr 2, poz. 15-17 – czy produkty w tych pozycjach muszą być 
wysterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu, jako najlepszej zalecanej metodzie 
sterylizacji? 
Wymóg taki powinien być wprowadzony ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji  
w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, 
gaza), ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet 
po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje 
powstawanie miejscowych martwic, ponieważ bójcze działanie tlenku etylenu polega na 
alkilacji białek. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby produkty w pozycjach 15-17 w zadaniu nr 2 były 
wysterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu. 
 
Pytanie nr 10: Zadanie nr 2, poz. 17 – czy Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunków 
ocznych bez strzępiących się nitek na brzegach opatrunku? Wymóg taki wpłynie na 
bezpieczeństwo opatrywanych pacjentów? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunków ocznych bez strzępiących się 
nitek na brzegach opatrunku (Zamawiający chce zwrócic uwage, iż prawdopodobnie zkradł 
się bląd, ponieważ kompresy oczne znajdują się w pozycji 18 i odpowiedz Zamawiającego 
dotyczy właśnie tej pozycji). 
 
 
  

 
 
 
Z poważaniem 

 
        Dyrektor 
 
        Leszek Bonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
          
A.T.R. 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-3/20/08     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę opatrunków. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 4 jałowych, hypoalergicznych 
opatrunków włókninowych do mocowania kaniul o rozmiarze 70x50 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia parametrów dotyczących w/w zadania zawartych w SIWZ  
(w załączniku nr 2). 

Pytanie nr 2: Czy zamawiający wymaga, aby serwety wspomniane w zadaniu 10 poddane były 
procesowi technologicznego prania wstępnego? Pragniemy zaznaczyć, iż ten proces technologiczny 
zwiększa zdolności absorbcyjne serwety, a ponadto, poza zwiększeniem miękkości i chłonności 
gwarantuje większe bezpieczeństwo użytkowania (dodatkowe płukanie powoduje usunięcie 
ewentualnych pozostałości z fazy neutralizacyjnej procesu bielenia – środków pianotwórczych, 
redukujących lub innych, które pod wpływem czynników sterylizacji podlegają procesom chemicznym, 
mogącym mieć szkodliwy wpływ na organizm). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby serwety wspomniane w zadaniu 10 poddane były 
procesowi technologicznego prania wstępnego. 
 
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający w § 3 ust. 7 prawidłowo odwołał się do miejsca zapisu  
w umowie (§ 1 ust. 3 lit. a) dotyczącego ustawy, w której występuje pojęcie incydentu medycznego – czy 
ten zapis nie powinien odwoływać się do § 1 ust 4 lit. a? 
Odpowiedź: Zamawiający w § 3 ust. 7 omyłkowo odwołał się do miejsca zapisu w umowie  
(§ 1 ust. 3 lit. a). Odwołanie się do § 1 ust 4 lit. a jest poprawne. 
 
Pytanie nr 4: Zadanie nr 2 – Pozycja nr 15 i 16 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy bawełnianej sterylnej 1m  
i 1/2m sterylizowanej tlenkiem etylenu? 
Sterylizacja tlenkiem etylenu jest najbardziej popularną metodą chemiczną sterylizacji wyrobów 
medycznych.  
Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiedziami z dnia 8 kwietnia 2008 ogranicza 
krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, a tym samym możliwość uzyskania 
najkorzystniejszej oferty (kryterium oceny przetargu: cena 100%). 
Odpowiedź: Wyjaławianie za pomocą gazów w tym tlenkiem etylenu, jak podaje FP VI, jest metodą  
z konieczności, gdy nie mogą być zastosowane inne metody (materiały wrażliwe na temperaturę). 
Istotnym czynnikiem ograniczającym jest zjawisko sorpcji gazu przez wyjałowiony materiał oraz 
możliwość zachodzenia reakcji chemicznych z wytworzeniem związków toksycznych. Z tego powodu 
metoda ta znajduje zastosowanie tylko w szczególnych przypadkach. 
FP VI zaleca wyjaławianie materiałów opatrunkowych parą nasyconą pod ciśnieniem.  
Dlatego Zamawiający nie dopuści możliwości zaoferowania gazy bawełnianej sterylnej sterylizowanej 
tlenkiem etylenu. 
 

 
Z poważaniem 

         
        Dyrektor 
        Leszek Bonna 
        
A.T.R. 

 
 




