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                                                                                                                 Opole Lubelskie, dnia 11 czerwca 2018 roku 
A.AT.381/6/2018 
 
 
 

                                                                               Wszyscy Wykonawcy, 
  uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu 
   
 
Dotyczy:   postępowania pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych dla  Powiatowego Centrum  Zdrowia  
Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością, 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a”, Powiatowe Centrum 
Zdrowia sp. z o. o. w Opolu Lubelskim informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę materiałów 
opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością,  24-300 
Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a, wpłynęły pytania, na które zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi: 
 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 w pozycji 3, 6 oraz 9 kompresy pakowane po 10 szt,  
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie 
Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? 
Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby kompresy jałowe i niejałowe w Zadaniu nr 2 posiadały podwijane brzegi 
zapobiegające wysnuwaniu się luźnych nitek? 
Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 3 pozycji 1, 2, 3 i 4, co umożliwi udział  
w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? 
Odp. NIE. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wymaga, aby gaza w Zadaniu nr 5 w pozycji 4 i 5 była sterylizowana parą wodną? 
Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 
 
Pytanie nr 5 
Pakiet 3, pozycja 1-2 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 
 
Pytanie nr 6 
Pakiet 3, pozycja 5-9 
Czy Zamawiający ma na myśli siatkowy rękaw opatrunkowy o długości 25m w stanie rozciągniętym? 
Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 
 
Pytanie nr 7 
Pakiet 3, pozycja 5-9 
Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o długości 10m z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 
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Pytanie nr 8 
Pakiet 3, pozycja 11-14 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie 
konkurencyjnej oferty. 
Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 
 

Pytanie nr 9 
Pakiet 3, pozycja 17, 18, 20, 21 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie 
konkurencyjnej oferty. 
Odp. NIE - wg. SIWZ. 
 

Pytanie nr 10 
Pakiet 3, pozycja 17 
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x70cm pakowane a’2sztuki z przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 

 
Pytanie nr 11 
Pakiet 3, pozycja 18 
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x70cm? 
Odp. NIE – wg. SIWZ rozmiar 75x75cm. 

 
Pytanie nr 12 
Pakiet 3, pozycja 18 
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75x90cm? 
Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 

 
Pytanie nr 13 
Pakiet 3, pozycja 18 
Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 

 
Pytanie nr 14 
Pakiet 5, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100m, z przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 
 
Pytanie nr 15 
Pakiet 6, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?  
Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 

 
Pytanie nr 16 
Pakiet 8 
Czy Zamawiający dopuści płatki włókninowe nasączone alkoholem w rozmiarze 30x65mm? 
Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 
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Pytanie nr 17 
Zadanie nr 11 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 55x15x10 mm? 
Odp. NIE – opis wg. SIWZ tampony specjalistyczne. 

 
Pytanie nr 18 
Zadanie nr 11 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 100x25x15mm ? 
Odp. NIE – opis wg. SIWZ tampony specjalistyczne. 

 
Pytanie nr 19 
Zadanie nr 11 poz.1,2,3 
Czy Zamawiający dopuści nić zabezpieczającą o dł. 30 cm? 
Odp. NIE – opis wg. SIWZ. 

 
Pytanie nr 20 
Pakiet nr 11 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści tampon o rozmiarach 5,5 x 2,0 x 1,5 cm? Tak mała różnica nie wpływa na jakość 
ani użytkowanie produktu. 
Odp. NIE – opis wg. SIWZ tampony specjalistyczne. 

 
Pytanie nr 21 
Zadanie 2, poz. 1-9 
Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, jałowe? 
Odp. NIE – wg. SIWZ. 

 
Pytanie nr 22 
Zadanie 2, poz.1,4,7 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości 
 i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 
Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 

 
Pytanie nr 23 
Zadanie 2, poz. 1-9 Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji nr 1-9 oraz utworzenie oddzielnego 
pakietu np. 2A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu 
Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu. 
Odp. NIE. 

 
Pytanie nr 24 
Zadanie 3, poz. 5-9 Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością 
zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek? 

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm 
Rozmiar 2 – 13mm x 15mm 
Rozmiar 3 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 4 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 6 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 8 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm 
Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 
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Pytanie nr 25 
Zadanie 3, poz. 5-9. Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym 
częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? 

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku 
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. 
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. 
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w. 
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. 
Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. 
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. j.w. 
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. 
Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 
 

Pytanie nr 26 
Zadanie 3 , poz. 5-9 
Prosimy o wydzielenie poz. 5-9 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne 
gospodarowanie finansami publicznymi. 
Odp. NIE. 
 
Pytanie nr 27 
Zadanie 3, poz. 15-16 
Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 
cm, pakowaną indywidualnie, sterylną? 
Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 
 

Pytanie nr 28 

Zadanie 3, poz. 15-16 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 1 szt. pakowaną 
indywidualnie z przeliczeniem ilości. 

Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 
 
Pytanie nr 29 
Zadanie 3, poz. 15-16 Prosimy o wydzielenie poz.15-16 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie 
pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym 
samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen 
oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 
Odp. NIE. 
 
Pytanie nr 30 

Zadanie 5, poz. 1 Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?  

Odp. NIE – wg. SIWZ Zamawiający wymaga 17 nitkową. 

Pytanie nr 31 

Zadanie 5, poz. 1 Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem? 

Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 
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Pytanie nr 32 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 1): przedłożenie kart produktowych / kart 
technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych 
ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że 
karta produktowa/ techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również 
posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948. 
Odp. Karty produktowe/ karty techniczne mogą być jawne dla innych ewentualnych Wykonawców pod 
warunkiem, że oferent dołączy do oferty jako jawne. Zamawiający wymaga kart danych technicznych. 

 
 
Pytanie nr 33 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 1; pozycje: 1,2,3,4,5,6): pieluchomajtki 
jednorazowe dla dorosłych; posiadające hydrofobowe osłonki boczne zabezpieczające przed zabrudzeniem; 
posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy (tylni) oraz elastyczne boki produktu, które odpowiadają 
funkcjom przedniego ściągacza; posiadające ściągacze pachwinowe; zapinane na elastyczne przylepcorzepy, 
które nie rozciągają się na długość 1cm; oddychające na całej powierzchni; posiadające substancje 
neutralizującą zapachy; pozbawione lateksu oraz o poziomach chłonności i wymiarach:  

  

Odp. Według SIWZ. 

Pytanie nr 34 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 1; pozycje: 7,8,9,10): możliwość 
przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez 
producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD? 
Odp. Dopuszcza nie wymaga. 

Pytanie nr 35 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 1; pozycja 7): pieluchomajtki dla dzieci  
w rozmiarze 2-5 kg ze specjalnym miejscem na pępowinę? 

Odp. Dopuszcza nie wymaga. 

Pytanie nr 36 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 1; pozycja 11): złożenia oferty na podkład 
chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności co 
najmniej 1750 g? 

Odp. Dopuszcza nie wymaga. 

Pytanie nr 37 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 1; pozycja 12): złożenia oferty na podkład 
chłonny 60x60 cm o poziomie chłonności co najmniej 1200 g? 
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Odp. Dopuszcza nie wymaga. 

Pytanie nr 38 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 1; pozycja 13): wkładki urologiczne dla kobiet 
o wymiarach co najmniej 34 x 12 cm, nie wymagające sterylizacji, pakowane a’20? 

Odp. Dopuszcza nie wymaga. 

Pytanie nr 39 
Zadanie nr 3, poz. 1-4 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, 

umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 

korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odp. NIE. 

Pytanie nr 40 
Zadanie nr 3, poz. 1 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 10x10 cm zamiast 10x8 cm. 

Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 

Pytanie nr 41 
Zadanie nr 3, poz. 2 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 15x10 cm zamiast 15x8 cm. 

Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 

 

Pytanie nr 42 
Zadanie nr 3, poz. 4 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 30x 10 cm zamiast 35 x 10 cm. 

Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 

Pytanie nr 43 
Dotyczy Zadania nr 7 poz. 3  
Prosimy o dopuszczenie  opatrunku parafinowego 10x40 a’10 szt. typu Jelonet? 

Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 

Pytanie nr 44 

Zadanie 3 
Pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 45 x 70 cm  

w opakowaniach a’2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 

Pytanie nr 45 

Zadanie 3 
Pozycja 18 – Czy  Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety dwuwarstwowej? 

Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 

Pytanie nr 46 

Zadanie 3 
Pozycja 19 – Czy  Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 20 nitkowej wiązana po 10 sztuk  

w opakowaniu zbiorczym 500 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 
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Pytanie nr 47 

Zadanie 3 
Pozycja 20 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tamponów w opakowaniu 20 x 12 sztuk  

z przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 

Pytanie nr 48 

Zadanie 6 
Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania chusty w rozmiarze 95x95x134cm? 

Odp. TAK. Dopuszcza nie wymaga. 

 

Pytanie nr 49 
Czy Zamawiający w pozycji 3 w zadaniu 11 dopuści opatrunek o wymiarach 100 x 15 x 25mm  
z zachowaniem pozostałych parametrów? 

Odp. Nie – opis wg SIWZ – tampony specjalistyczne. 

Pytanie nr 50 

Zadanie 1 poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek dla dzieci pakowanych po 27 
szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp. TAK. 

Pytanie nr 51 
Pytanie dot. wzoru umowy: 
Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru 
umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 
Odp. TAK. 
 
Pytanie nr 52 
Pytanie dot. wzoru umowy: 
Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej 
trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? 
Odp. NIE, zapis pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 53 
Pytanie dot. wzoru umowy: 
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie 
wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? 
Odp. TAK. 

 
Pytanie nr 54 
Pytanie dot. wzoru umowy: 
Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna w sytuacji, gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy 
była naliczana nie od wartości brutto realizowanych przez Sprzedawcę wszystkich zadań, lecz od wartości 
brutto niezrealizowanej części umowy? 
Odp. TAK. 

 
Pytanie nr 55 
Pytanie dot. wzoru umowy: 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany 
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy 
suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od 
dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 
Odp. NIE. 
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Pytanie nr 56 
Pytanie dot. wzoru umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „opóźnienia” słowami „zwłoki” w § 8 ust. 2 wzoru 
umowy? 
Odp. NIE. 

Pytanie nr 57 
Dotyczy Zadania nr 12, poz. 2 
Czy zamawiający miał na myśli opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC-
lipidokoloidowej? 
Odp. TAK. 

Pytanie nr 58 
Pytanie dot. wzoru umowy: 
W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby 
odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego. 
Odp. TAK. Zamawiający wprowadza do wzoru umowy następujące zmiany:  
w § 2 dodaje ust. 6 o treści: 
„6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest: 
………………………………………, tel………………………………….., e-mail:…………………………………..”. 

 
 

 

Podpisy komisji przetargowej: 

1. Mirosław Sempoch               …………………………………………… 

2. Marzanna Listoś                     ………………………………………….. 

3. Agnieszka Grębska                …………………………………………… 

4. Mirosław Ciszewski  …………………………………………… 

 
 
Prezes Zarządu – Kamila Ćwik 
 
 

 
        ………………………………………………………….. 
         

Wiceprezes Zarządu – Dariusz Koziński 
 
 
        …………………………………………………………. 

 
 


