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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/16/09     zamówienia publicznego 
 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę opatrunków i siatek chirurgicznych. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający w przetargu nieograniczonym na dostawę opatrunków 
opatrunków siatek chirurgicznych w zadaniu nr 5 dopuszcza rozmiar gąbki poz. 1: 
 8 x 5 x 1 cm i poz. 2: 8 x 5 x 0,1 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 5 rozmiar gąbki poz. 1: 
 8 x 5 x 1 cm i poz. 2: 8 x 5 x 0,1 cm. 

 
 
 
  

 
 
 
Z poważaniem 

 
        Dyrektor  
        Leszek Bonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
          
M.C. 

 
 



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza
Α

 
w Chojnicach 

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 
tel. centrala (0 52) 39 56 500 

tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 
 

e-mail: szpital@chojnice.pl          www.szpital.chojnice.pl 
 

 
REGON: 000308169          NIP: 555-17-83-839 
 

BANK BPH S.A.                                        91 106000760000321000153845 
 

Chojnice, 23 marca 2009 r. 
 
 
 

Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/16/09     zamówienia publicznego 
 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę opatrunków i siatek chirurgicznych. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 poz. 1 wchłanialnych gąbek żelatynowych 
hemostatycznych w rozmiarach 8 cm x 5 cm x 0,1 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie 5 poz. 1 wchłanialnych gąbek żelatynowych 
hemostatycznych w rozmiarach 8 cm x 5 cm x 0,1 cm 
. 
Pytanie nr 2: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 poz. 2 wchłanialnych gąbek żelatynowych 
hemostatycznych w rozmiarach 8 cm x 5 cm x 1 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie 5 poz. 2 wchłanialnych gąbek żelatynowych 
hemostatycznych w rozmiarach 8 cm x 5 cm x 1 cm. 
 
Pytanie nr 3: dotyczy zad. 1 poz. 4-6: W związku z tym, iż różni producenci stosują różną formę 
numerację prosimy o określenie części ciała do których zastosowanie będą miały wymagane siatki? 
Odpowiedź: Wymagane siatki w zad. 1 poz. 4-6 będą miały następujące zastosowanie: 
 5 cm – na głowę i tułów; 
 6,5 cm – na tułów; 
 8,5 cm – na duży tułów. 
 
Pytanie nr 4: dotyczy zadania 2 poz. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
 w tej pozycji przylepca z tkaniny bawełnianej o długości 9,1 m z jednoczesnym przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji przylepca  
z tkaniny bawełnianej o długości 9,1 m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości. 
 
Pytanie nr 5: dotyczy zadania 2 poz. 12: Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga plastrów 
z opatrunkiem na tkaninie czy na włókninie. 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 2 poz. 12 wymaga plastrów z opatrunkiem na tkaninie. 
 
Pytanie nr 6: dotyczy zadania 2 poz. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  
w tej pozycji plastrów o dł. 5 m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie nr 7: dotyczy zadania 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet  
z elementami radiacyjnymi w postaci czipu? Chcielibyśmy podkreślić, iż element kontrastujący RTG  
w takiej postaci stanowi rozwiązanie równoważne do nitki radiacyjnej. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwet z elementami radiacyjnymi w postaci 
czipu. 
 
Pytanie nr 8:  Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dokumentów zawartych  
w rozdziale III pkt. 1 SIWZ na rzecz oświadczenia wykonawcy o posiadaniu tych dokumentów  
i okazania ich na każde wezwanie Zamawiającego?  
Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od dostarczenia dokumentów zawartych w rozdziale III pkt. 1 
SIWZ. 
 
Pytanie nr 9: W związku z tym, iż Zamawiający określił kryterium oceny – cena 100% wnosimy do 
odstąpienia do wymogu dostarczenia próbek. Wybór oferty będzie zależał od ceny oferty a nie jakości. 



  

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od wymogu dostarczenia próbek. Zamawiający nie będzie oceniał 
jakości tylko zgodność z wymaganiami SIWZ. 
 
Pytanie nr 10: Wnosimy od odstąpienia od wymogu dostarczenia z ofertą atestów  
i certyfikatów na rzecz oświadczenia o posiadaniu w/w dokumentów i okazania ich na każde wezwanie 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od wymogu dostarczenia z ofertą atestów  
i certyfikatów. 
 
Pytanie nr 11: W związku z długim okresem obowiązywania umowy prosimy o umieszczenie zapisu  
w § 1 pkt 4 o treści: Cena może ulec zmianie w przypadku zmian cen producenta. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaproponowane zmiany w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 12: W związku z długim okresem obowiązywania umowy prosimy o umieszczenie zapisu  
w § 1 pkt 4 o treści: Cena może ulec zmianie w przypadku zmian kursu walut. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie nr 13: Czy Zamawiający zmieni czas dostawy towaru na bardziej realny tj. 5 dni roboczych? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych. 
 
Pytanie nr 14: Czy Zamawiający dopuści wymianę wadliwego towaru w ciągu 14 dni od daty złożenia 
reklamacji i dostarczenia zareklamowanego towaru do siedziby Wykonawcy. Wykonawca, aby 
wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar  
i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia 
określonych procedur, co jest czasochłonną czynnością która pozwala należycie uregulować sporną 
kwestię. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanych zmian. 
 
Pytanie nr 15: dot. § 4 pkt 2 Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni od daty dostarczenia 
towaru i otrzymania faktury?   
Zgodnie z Ustawą z dn. 12.06.2003 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 16: Wnosimy o zmianę w § 5 pkt 1 wysokości kar umownych z „0,5%” na „0,2%” ogólnie 
stosowanych w umowach przetargowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanych zmian. 
 
Pytanie nr 17: dotyczy zad. nr 5 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści środek hemostatyczny  
o opisie jak podano w SIWZ o rozm. 7cm x 5cm x 0,15cm? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu nr 5 poz. 1 dopuszcza środek hemostatyczny o opisie jak podano 
w SIWZ o rozm. 7cm x 5cm x 0,15cm 
 
Pytanie nr 18: dotyczy zad. nr 5 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści środek hemostatyczny  
o opisie jak podano w SIWZ o rozm. 7cm x 5cm x 0,1cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanych zmian.  
 



  

Pytanie nr 19: dotyczy projektu umowy §5 pkt 2: Czy Zamawiający zgodzi się zapis projektu umowy 
następująco: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) 
niezrealizowanej wartości zamówienia, o której mowa w §1 ust. 4, jeżeli  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający odstąpi od umowy przed upływem terminu, 
na który umowa została zawarta. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaproponowane zmiany dotyczące projektu 
umowy. 
 
Pytanie nr 20: dotyczy zad. nr 9 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 4 
warstwowej, 17 nitkowej w rozmiarze 45 cm x 70 cm, lub serwety nitkowej 4 warstwowej z tasiemką  
i chipem w rozmiarze 45 cm x 45 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety 4 warstwowej, 20 nitkowej  
z tasiemką radiacyjną (chipem) w rozmiarze 45 cm x 45 cm. 
 
Pytanie nr 21: dotyczy zadania nr 12:  

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w tym zadaniu oferty na poszczególne pozycje? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody za złożenie w tym zadaniu oferty na poszczególne 
pozycje. 
2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w zadaniu nr 12 pozycja nr 2 oferty na siatkę  

o grubości 0,5 mm i gramaturze 85 g/m2 oraz wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki  
o wymiarach 5 x 10 cm zamiast 2,5x 10 cm oraz siatki o wymiarach 10 x 16 cm zamiast  
8 x 15 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaproponowane zmiany w zad. 12 poz. 2. 
3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w zadaniu nr 12 pozycja nr 4 oferty na siatkę  

o grubości 0,7 mm i gramaturze 85 g/m2 przy zachowaniu pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 12 pozycja  
nr 4 oferty na siatkę o grubości 0,7 mm i gramaturze 85 g/m2 przy zachowaniu pozostałych 
parametrów. 
4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w zadaniu nr 12 pozycja nr 5 oferty na siatkę  

o grubości 0,5 mm i gramaturze 85 g/m2 przy zachowaniu pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie w zadaniu nr 12 pozycja nr 5 oferty na 
siatkę o grubości 0,5 mm i gramaturze 85 g/m2 przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
5. Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w zadaniu nr 12 pozycja nr 6 oferty na siatkę  

o grubości 0,5 mm i gramaturze 85 g/m2 przy zachowaniu pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie w zadaniu nr 12 pozycja nr 6 oferty na 
siatkę o grubości 0,5 mm i gramaturze 85 g/m2 przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
6. Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w zadaniu nr 12 pozycja nr 11 oferty na siatkę o 

grubości 0,7 mm i gramaturze 85 g/m2 oraz wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o wymiarach 
20 x 25 cm zamiast 20 x 20 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie w zadaniu nr 12 pozycja nr 11 oferty na 
siatkę o grubości 0,7 mm i gramaturze 85 g/m2 oraz wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki  
o wymiarach 20 x 25 cm zamiast 20 x 20 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
7. Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w Zadaniu nr 12 pozycja nr 21oferty na siatkę 

zgodnie z poniższym opisem: 
 
„Syntetyczna, monofilamentowa ,niewchłanialna ,dwuskładnikowa siatka przepuklinowa  
z otwartymi porami wykonana z PVDF + PP (polifluorek winylidenu + polipropylen), 
charakteryzująca się szybkim i całkowitym wgajaniu się od strony ściany otrzewnej  
z jednoczesnym zapobieganiem adhezji siatki do jelit.” 
Czy zamawiający wyrazi zgode na złożenie oferty w tej pozycji na siatkę o wymiarach 20 x 30 cm 
zamiast 20 x 25 cm oraz siatkę o wymiarach 28 x 37 cm zamiast 25 x 35 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie nr 22: dotyczy zad. nr 2: Czy Zamawiający w poz. 17 wymaga zaoferowania opatrunku 
ocznego o nie strzępiących się brzegach, co wpływa na lepsze bezpieczeństwo stosowania  
u pacjenta? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga w zad. 2 poz. 17 zaoferowania opatrunku ocznego o nie 
strzępiących się brzegach, co wpływa na lepsze bezpieczeństwo stosowania u pacjenta. 
 
Pytanie nr 23: dotyczy Zadanie 2 poz. 15, 16 oraz zadanie 3 poz. 1-3: Czy Zamawiający wymaga, aby 
przedmiot zamówienia w klasie II a regule 7 był sterylizowany parą wodną jako najbezpieczniejszą 
metodą sterylizacji? Na rynku są firmy, które oferują produkty sterylizowane w tlenku etylenu, chociaż 
"nie rekomenduje się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych (np.: bawełna, tkaniny, 
gaza). 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 etylenupolega na alkilacji białek. Poza tym w źle 
wysuszonym materiale posterylizacji tlenkiem etylenu może powstawać glikol etylenowy o działaniu 
wysoce toksycznym, a nawet letalnym. 



  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w zad. 2 poz. 14-15 oraz w zad. 3 poz. 1-3, aby przedmiot 
zamówienia w klasie II a regule 7 był sterylizowany parą wodną. 
 
Wyjaśnienie: Zamawiający omyłkowo podał w zadaniu nr 2 błędną numerację przy opisie klasy II 
reguły 7, jest: klasa II reguła 7 poz. 15, 16 a powinno być klasa II reguła 7 poz.14, 15.  
 
Pytanie nr 24: dotyczy zad. nr 10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę okulistyczną  
o wymiarach 85x75cm z otworem, przylepcem i kieszenią na płyny? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania serwety okulistycznej o wymiarach 85x75cm  
z otworem, przylepcem i kieszenią na płyny. 
 
Pytanie nr 25: dotyczy zad. nr 10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do operacji 
okulistycznych o składzie: 
- serweta podfoliowana o wymiarach 120x90cm z otworem 

- kompresy włókninowe 30g 4 warstwy 10x20cm a 4 szt. 

- kompresy gazowe 17nitkowe 12 warstwowe 5x5cm 1x10szt. 

- opatrunek oczny 4 warstwowy 5x6cm a 1 szt. 

- przylepiec włókninowy a 2 szt. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania zestawu do operacji okulistycznych o wyżej 
wymienionym składzie. 
 
Pytanie nr 26: Prosimy o wyłączenie z pakietu nr 1 pozycji 1 i 2 oraz z pakietu nr 2 pozycji 4, 5, 13, 
14, 16, 17, 18, 20, 21, 21 – do odrębnego pakietu lub dopuszczenie w pakiecie 1 i 2 złożenie ofert 
częściowych, tj. na poszczególne pozycje. Prośba nasza podyktowana jest względami ekonomicznymi, 
ponieważ pozwoli Państwu na wybranie korzystniejszej oferty ze względu na zwiększoną 
konkurencyjność konkurencyjność na fakt zastosowania cen producenta. 
Ponadto chcemy nadmienić, iż w pakiecie nr 1 poz. 7 – uniemożliwia złożenie oferty  
i wskazuje tylko na jednego dostawcę i analogiczna sytuacja jest w pakiecie 2 gdzie pozycja nr 16, 
również wskazuje na jednego dostawcę. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie wyżej wskazanych pozycji do odrębnego 
zadania. Zamawiający informuje, iż zadanie nr 1 nie zawiera poz. 21 i 22. 
 
 

 
 
 
Z poważaniem 

 
        Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych 

        Maria Nieżorawska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
          
M.C. 
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        Podmioty biorące udział  

        w postępowaniu o udzielenie  
DZAP-380-3/16/09      zamówienia publicznego 

         
 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków i siatek chirurgicznych. 

 

 Zamawiający zawiadamia, że termin składania ofert został przedłużony do dnia  

27 marca 2009 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 27 marca 2009 r. o godz. 
11:00.  

 Za powstałe utrudnienia zamawiający przeprasza wszystkich uczestników 

postępowania przetargowego. 

 

       Z poważaniem 

       Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych 
       Maria Nieżorawska 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        
M.C. 

                


