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LAS-371/1-PN/122-2018     Rybnik, dnia 31.12.2018 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Dostawy wyrobów z włóknin medycznych i materiałów o patrunkowych   
(zamówienie nr LAS-371-PN/122-2018 ) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia 20.12.2018 r pod nr 663500-N-2018 

 

W związku z wniesionym przez wykonawc ę zapytaniem, zamawiaj ący udziela poni ższej 
odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1 – 3 – dotyczy przedmiotu zamówienia pakie t 2 
Pytanie 1: „Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z folii poliuretanowej 

w rozmiarze 10 x 15 cm? Pozostałe parametry bez zmian”. 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Rozmiar” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 2: „Poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku charakteryzującego 

się czasookresem stosowanie przez 72 godziny w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm?”. 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm - przy z achowaniu dodatkowych wymaga ń 
określonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego 
niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Rozmiar” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 3: „Poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 

10cm? Pozostałe parametry bez zmian”. 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu, 
poniewa ż spełnia on wymagania opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 4 – 5 – dotyczy projektu umowy 
Pytanie 4: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „0,2% wartości 

dostawy brutto” zostało zastąpione wyrażeniem „0,2% niezrealizowanej części dostawy 
brutto”?”. 
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Odpowied ź 4: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na powy ższą zmianę. Zawierane umowy zostan ą 
zmodyfikowane w powy ższym zakresie. 

 
Pytanie 5: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „10% wynagrodzenia 

umownego brutto” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy 
brutto”? 

                   Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była 
naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W 
przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po 
zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku 
do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość 
niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 
§ 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych.”. 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy wzoru umowy w powy ższym zakresie. 
 

Pytanie 6: „Pakiet 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch 
chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?”. 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 7: „Pakiet 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch 

chirurgiczny wykonany z włókniny SSMMS o gramaturze 45g/m2?”. 
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 8: „Pakiet 1, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch 

chirurgiczny zapinany przy szyi na standardowy rzep?”. 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 9: „Pakiet 1, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch 

chirurgiczny pakowany z dwoma ręcznikami włókninowymi?”. 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 10: „Pakiet 1, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch 

chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniem o 
gramaturze 38g/m2 (łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 73g/m2)?”. 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 

 
Pytanie 11: „Pakiet 1, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch 

chirurgiczny wykonany z włókniny SSMMS o gramaturze 45g/m2 ze wzmocnieniem o 
gramaturze 38g/m2 (łączna gramatura w miejscu wzmocnień 83g/m2)?”. 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 12: „Pakiet 1, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych sterylnych 

fartuchów chirurgicznych wykonanych z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 
35 g/m2.  

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 13: „Pakiet 1, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych, wzmocnionych, 

sterylnych fartuchów chirurgicznych wykonanych z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o 
gramaturze podstawowej  35 g/m2 oraz gramaturze wzmocnienia 30 g/m2.”. 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
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Pytanie 14: „Pakiet 1,poz. 1-2 Prosimy Zamawiającego o ustosunkowanie się, czy z uwagi na 

bezpieczeństwo personelu wymaga fartuchów chirurgicznych pełnobarierowych, w których 
rękawy łączone są za pomocą min. 4 rzędów ultradźwięków?”. 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formul arzu cenowym stanowi ącym zał ącznik nr 
1.1 do niej. 
 
Pytanie 15: „Pytanie 1 Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 1 w pozycji nr 1 dopuści fartuch 

chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 
35g/m3. Odporność na przenikanie cieczy – min. 49,5 cm H2O. Kolor ciemnoniebieski, krój 
typu raglan, szwy podwójne wykonane techniką ultradźwiękową posiada dziane poliestrowe 
mankiety o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione 
w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch 
zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. 
Sterylizowany tlenkiem etylenu. Zapinane przy szyi za pomocą rzepów 2x10cm. Na 
opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające 
nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze 
(karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Zgodność  parametrów  
oferowanych sterylnych fartuchów z normami  MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 
11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001; rozmiar: M, L, XL, XXL?”. 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 16: „Pytanie 2 Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 25 w pozycji nr 1 dopuści fartuch 

chirurgiczny jałowy niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej 
włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i 
na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o minimalnej 
gramaturze 40g/m². Odporność na przeniknie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm 
H2O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy podwójne wykonane techniką 
ultradźwiękową, 7 cm ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w 
postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym  zachowanie sterylności 
tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 
60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki  z włókniny wiskozowej 30x40cm. 
Sterylizowany tlenkiem etylenu. Zapinane przy szyi za pomocą rzepów 2x10cm. Na 
opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające 
nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze 
(karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.   

                      Zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych fartuchów z normami  MDD 93/42, PN EN 
13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001; rozmiar: M, L, XL, XXL?”. 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 17: „Pakiet nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych  o 

następujących parametrach: 
Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozprężalnej gąbki ( alkohol 
poliwinylowy PVA) oraz sznurka. Gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia 
odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za 
pomocą kompresji.  
Cechy:  
• wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie 
• unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty 
• miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk 
• utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany 
• nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego  
• łatwość w posługiwaniu się  
• bezbolesna aplikacja i usuwanie 
• bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych  
• sznureczek 
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• o rozmiarze 5,5 x 2 x 1,5 cm?”. 
Odpowied ź 17: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 18: „Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha zgodnie z 

poniższym zestawieniem: 
 Jednorazowy sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny nieprzemakalny. Materiał typu 

SMMMS, bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. 
 Każdy fartuch musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do 

umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Gramatura minimum 35g/m2. 
 Rękaw zakończony elastycznym mankietem, tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki 

umiejscowione w kartoniku na wysokości pasa fartucha umożliwiają zawiązanie ich zgodnie 
z procedurami postępowania aseptycznego. 

 Wiązanie przy szyi za pomocą rzepu. Sposób złożenia fartucha w opakowaniu musi 
umożliwiać ubranie bez konieczności jego  rozwijania. Szwy wykonane techniką 
ultradźwiękową. 

 Wymagane podwójne sterylne opakowanie fartucha - włóknina i rękaw foliowo papierowy. 
Wewnątrz opakowania  2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm. 

 Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. 
zewnętrzne opakowanie kartonowe. Rozmiary M, L, XL, XXL.”. 

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 
Pytanie 19: „Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha zgodnie z poniższym zestawieniem: 
Jednorazowy wzmocniony, sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny nieprzemakalny do 
długich zabiegów. Obszar wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. 
Materiał typu SMMMS, bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. 
Każdy fartuch musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do 
umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Gramatura minimum 35g/m2,gramatura obszaru 
wzmocnienia min. 75 g/m2. 
Rękaw zakończony elastycznym mankietem, tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki 
umiejscowione w kartoniku na wysokości pasa fartucha umożliwiają zawiązanie ich zgodnie 
z procedurami postępowania aseptycznego. 
Wiązanie przy szyi za pomocą rzepu. 
Sposób złożenia fartucha w opakowaniu musi umożliwiać ubranie bez konieczności jego  
rozwijania. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. 
Wymagane podwójne sterylne opakowanie fartucha - włóknina i rękaw foliowo papierowy. 
Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. 
zewnętrzne opakowanie kartonowe. Rozmiary M, L, XL, XXL lub równoważne.”. 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach 
określonych w pytaniu. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania 
ofert zmieniony modyfikacją tj. do dnia 04.01.2019 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
 
 
            

 


