ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2015/PCM.
Nazwa zadania: Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum
Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

Pytanie nr 1
Pakiet nr 11 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji papier Lifepack 11-12 o rozm. 107 mm x 23 m?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 11 poz. 6 papier Lifepack 11-12 o rozm. 107 mm x 23 m.
Pytanie nr 2
SIWZ – rozdz. VI pkt. C1
Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia stosowanego oświadczenia o braku obowiązku
posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji, w przypadku wykonawców, którzy takiego dokumentu
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie mają obowiązku posiadać. Przepisy ustawy o
wyrobach medycznych nie wprowadzają żadnych ograniczeń w zakresie obrotu detalicznego czy
hurtowego wyrobami medycznymi. Posiadanie wymaganego przez Zamawiającego zezwolenia
wymagane jest do obrotu np. produktami leczniczymi (art. 72 ustawy Prawo Farmaceutyczne),
natomiast nie dotyczy obrotu wyrobami medycznymi.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający dopuszcza złożenia stosownego oświadczenia o braku obowiązku posiadania koncesji,
zezwolenia itd.
Pytanie nr 3
Projekt umowy - §5 ust. 5
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie
cena brutto umowy, odpowiednio obniżeniu lub podwyższeniu natomiast, cena netto umowy
pozostanie bez zmian.
Odpowiedź nr 3
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto umowy
Pytanie nr 4
Pakiet nr 12 poz. 1-8 Prosimy o odstąpienie od wymogu aby igły pochodziły od jednego producenta.
Pozwoli to zaoferować w/w asortyment większej liczbie wykonawców.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 5
Pakiet nr 12 poz. 2-8
Prosimy o dopuszczenie w/w pozycjach igły jednorazowego użytku krótko ściętej. Pozostałe zapisy
zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6
Pakiet nr 12 poz. 11 Prosimy o dopuszczenie Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów, transfuzji,
komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu
jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły
biorczej po użyciu, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym, opakowanie kolorystyczne
folia-papier, sterylny.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7
Pakiet nr 12 poz. 13
Prosimy o dopuszczenie: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od
PCV długości 60mm, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła
biorcza ścięta stożkowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość
zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym,
opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny
Odpowiedź nr 7
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8
Pakiet nr 12 poz. 14
Prosimy o dopuszczenie: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, leków światłoczułych, komora
kroplowa wolna od PCV o długości 60mm, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu
jednostkowym), igła biorcza ścięta stożkowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz
możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, bez nazwy producenta na zaciskaczu, opakowanie
kolorystyczne folia-papier, sterylny. Nazwę na zaciskaczu posiada tylko jeden producent, dlatego, tak
sformułowany zapis nie daje możliwości złożenia oferty innym producentom.
Odpowiedź nr 8
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9
Pakiet nr 12 poz. 15
Prosimy o dopuszczenie: Strzykawka dwuczęściowa 10ml, końcówka luer, posiadająca niebieski
kontrastujący tłok oraz czarną rozszerzona skale pomiarową, posiada podwójne zabezpieczenie przed
wypadnięciem tłoka, nazwa producenta nadrukowane na cylindrze.
Odpowiedź nr 9
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 10
Pakiet nr 12 poz. 16
Prosimy o dopuszczenie: Strzykawka dwuczęściowa 20ml, końcówka luer, posiadająca niebieski
kontrastujący tłok oraz czarną rozszerzona skale pomiarową, posiada podwójne zabezpieczenie przed
wypadnięciem tłoka, nazwa producenta nadrukowane na cylindrze.
Odpowiedź nr 10
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11
Pakiet nr 12 poz. 17
Prosimy o dopuszczenie: Strzykawka dwuczęściowa 2ml, końcówka luer, posiadająca niebieski
kontrastujący tłok oraz czarną rozszerzona skale pomiarową, posiada podwójne zabezpieczenie przed
wypadnięciem tłoka, nazwa producenta nadrukowane na cylindrze.
Odpowiedź nr 11
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 12
Pakiet nr 12 poz. 18
Prosimy o dopuszczenie: Strzykawka dwuczęściowa 5ml, końcówka luer, posiadająca niebieski
kontrastujący tłok oraz czarną rozszerzona skale pomiarową, posiada podwójne zabezpieczenie przed
wypadnięciem tłoka, nazwa producenta nadrukowane na cylindrze.
Odpowiedź nr 12
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 13
Pakiet nr 12 poz. 19
Prosimy o dopuszczenie: Strzykawka jednorazowego użytku 100ml typu Janette z końcówką
cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz jednostronną skalą, wyposażona w
dodatkowy łącznik Luer, sterylna, opakowanie folia-papier nazwa własna producenta na cylindrze
tłoka.
Odpowiedź nr 13
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 14
Pakiet nr 12 poz. 21
Prosimy o dopuszczenie: Strzykawka jednorazowego użytku 50(60)ml do pomp infuzyjnych, do leków
światłoczułych, trzyczęściowa, bursztynowa czytelna skala, jednostronna skala pomiarowa, podwójne
uszczelnienie tłoka, posiadająca czterostronne podcięcie tłoczyska celem łatwego montażu w
pompie, sterylna, opakowanie folia-papier.
Odpowiedź nr 14
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 15
Pakiet nr 12 poz. 22
Prosimy o dopuszczenie: Strzykawka jednorazowego użytku 50(60)ml do pomp infuzyjnych,
trzyczęściowa, czarna czytelna skala, jednostronna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka,
posiadająca czterostronne podcięcie tłoczyska celem łatwego montażu w pompie, sterylna,
opakowanie folia-papier.
Odpowiedź nr 15
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 16
Pakiet nr 18 poz. 1-7
Prosimy o dopuszczenie: Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z poliuretanu, z samodomykającym
się zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiada 3 paski kontrastujące w RTG oraz
automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci plastikowego zatrzasku , nazwa producenta
bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym, sterylizowana EO 17G 1,5 x 45mm (biały) 18G 1,3 x
32mm (zielony) 18G 1,3 x 45mm (zielony) 20G 1,0 x 32mm (różowy) 22G 0,9 x 25mm (niebieski)
24G0,7 x 19mm (żółty)
Odpowiedź nr 16

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 17
Pakiet nr 19 poz. 1
Kaniula dożylna Neoflon 24GA 0,7 x 19mm wykonana z FEP z wyjmowanym uchwytem, bez portu
bocznego , widoczna w RTG. PTFE – teflon tak jak i FEP są to polimery szeroko stosowane w
medycynie. PTFE -teflon to nazwa handlowa zastrzeżona przez firmę DuPont. PTFE i FEP są teflonami
o podobnym składzie chemicznym. Wskazując w opisie przedmiotu zamówienia na PTFE
Zamawiający w sposób znaczy ograniczył możliwość złożenia ofert innym wykonawcą. Dlatego, też
prosimy o dopuszczenie proponowanych przez nas kaniul, które jakościowo nie odbiegają od
proponowanych przez firmę Becton Dickinson a cenowo są konkurencyjne.
Odpowiedź nr 17
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 18
Pakiet nr 2
Poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji z pakietu?
Poz. 7 - Czy można zaoferować przylepiec w rozmiarze 5 x 7,2cm?
Odpowiedź 18
poz.6 – Zamawiający wyraża zgodę.
Poz. 7 - Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 19
Pakiet nr 5
Poz. 5,6,7 – Czy można zaoferować rękawice lateksowe o gładkiej powierzchni?
Odpowiedź nr 19
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 20
Pakiet 6
Poz. 2 - Czy należy zaoferować fartuch chirurgiczny z barierowymi wzmocnieniami zamocowanymi od
zewnętrznej strony fartucha? Pozostałe parametry z godne z SIWZ.
Poz. 2 – Czy należy zaoferować fartuch chirurgiczny posiadający szwy szyte ultradźwiękami?
Poz. 3,4,5 – Czy należy zaoferować fartuchy chirurgiczne posiadające rękawy zakończone elastycznym
dzianym mankietem wykonanym ze 100% poliestru złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na
plecach (złożenie typu book folded). Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie
ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep, szwy wykonane metodą ultradźwiękową?
Poz. 6 - Czy można zaoferować fartuch w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź nr 20
Zamawiający we wszystkich w/w poz. wyraża zgodę.
Pytanie nr 21
Pakiet 17
Poz. 5 – Czy można zaoferować majtki diagnostyczne o gramaturze 35g w kolorze niebieskim w
rozmiarze L?
Poz. 13 – Czy można zaoferować poszwę medyczną z włókniny 35g o rozmiarze 200 x 150cm?
Poz. 23 – Czy można zaoferować zestaw pościeli jednorazowej o następujących rozmiarach
poszczególnych elementów:
Powłoka 200 x 150cm
Powłoczka 90 x 75cm
Prześcieradło 210 x 150cm

Odpowiedź nr 21
Zamawiający we wszystkich w/w poz. wyraża zgodę na zmiany.

Pytanie nr 22
1. Czy bieg terminu dostawy, reklamacji określonego w § 3 ust. 4 i § 4 ust. 1 ma przypadać w
dni robocze czyli od poniedziałku do piątku?
2. 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?
3. 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%?
Odpowiedź nr 22
Ad 1 - bieg terminu dostawy, reklamacji ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku.
Ad 2 – Zamawiający wyraża zgodę.
Ad 3 - Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 23
dotyczy Pakietu nr 3 poz. 7
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej osobnego pakietu co umożliwi
złożenie większej ilości konkurencyjnych i bardziej korzystnych ekonomicznie ofert na ten pakiet.
Odpowiedź nr 23
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 24
dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2, 13
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach cewniki Foleya z balonem 3-5ml?
Odpowiedź nr 24
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 25
dotyczy Pakietu nr 10 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach cewniki Foleya silikonowy sterylizowany
tlenkiem etyleny, z balonem 10-20ml?
Odpowiedź nr 25
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 26
dotyczy Pakietu nr 12 poz. 20
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki j. u. 1 ml tuberkulinowe
trzyczęściowe, niepirogenne z igłą 0,45 x 12mm?
Odpowiedź nr 26
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 27

dotyczy Pakietu nr 14 poz. 19
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji rurkę ustno – gardłową guedela w rozmiarze
000 dł. 40mm?
Odpowiedź nr 26
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 27
dotyczy Pakietu nr 15 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kieliszki jednorazowe pakowane w
opakowanie a’75szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości sztuk na ilość opakowań z
zaokrągleniem do pełnego opakowania?
Odpowiedź nr 27
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 28
dotyczy Pakietu nr 15 poz. 28, 29, 30, 31, 32
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach ostrzy posiadających wygrawerowane
nazwę producenta i nr ostrza oraz rysunek kształtu ostrza w skali 1:1 na opakowaniu 1 szt.?
Odpowiedź nr 28
Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach ostrzy posiadających wygrawerowane nazwę
producenta i nr ostrza oraz rysunek kształtu ostrza w skali 1:1 na opakowaniu 1 szt.
Pytanie nr 29
Pakiet nr2 poz.8
Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 5,1cm x 7,6cm, spełniający pozostałe wymagania
SIWZ ?
Odpowiedź nr 29
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 30
Pakiet nr2 poz.9
Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 6cm x 8cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź nr 30
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 31
Pakiet nr 20 poz.2-5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów w opakowaniach a 10szt z odpowiednim
przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź nr 31
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 32
Pakiet nr 20 poz.5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 19mm?
Odpowiedź nr 32
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 33
Pakiet nr 20 poz.10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 36 lub 40mm?
Odpowiedź nr 33

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34
Pakiet nr 20 poz.10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 70cm?
Odpowiedź nr 34
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 35
Pakiet nr 20 poz.10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów w opakowaniach a 12 szt z odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź nr 35
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 36
pakiet 7 poz. 1,2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu poz. 1 i 2, co pozwoli na zwiększenie ilości
ofert?
Odpowiedź nr 36
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 37
pakiet 7 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści do przetargu testy pakowane po 250szt.?
Odpowiedź nr 37
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 38
pakiet 7 poz. 11
Czy Zamawiający dopuści do przetargu rękaw fol/pap 75mm x 30mm x 100m?
Odpowiedź nr 38
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 39
pakiet 7 poz. 15
Czy Zamawiający dopuści do przetargu torebkę samoprzylepną w rozmiarze 90x230mm?
Odpowiedź nr 39
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 40
pakiet 7 poz. 16
Czy Zamawiający dopuści do przetargu torebkę samoprzylepną w rozmiarze 130x 254mm?
Odpowiedź nr 40
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 41
Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 15 poz. 40 szczoteczki do pobierania wymazów
odpowiadające aktualnym wymaganiom MZ i PTG dotyczące standardu postępowania w zakresie

pobierania rozmazów cytologicznych? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z
pakietu?
Odpowiedź nr 41
Zamawiający ma na myśli szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym
wymaganiom MZ i PTG dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów
cytologicznych i nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z pakietu.

Pytanie nr 42
Pakiet nr 3 poz 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki do czyszczenia skóry o
pojemności 400 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości tj 400 szt?
Odpowiedź nr 42
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 43
Pakiet nr 3 poz.3-4 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o zbliżonych
parametrach do opisu przedmiotu zamówienia: obwód dla M 70-110 cm, konfekcjonowane w
opakowaniach po 15 lub 20 szt z odpowiednim przeliczenem ilości oraz z barierkami
przeciwwyciekowymi skierowanymi do wewnątrz, nie posiadające elementów lateksowych,
posiadające wskaźnik wilgotności, przylepcorzepy jednowarstwowe o chłonnościach jak w SIWZ lub
wyższych?
Odpowiedź nr 43
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 44
Pakiet nr 3 poz 5,7 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów higienicznych
konfekcjonowanych po 60 szt?
Odpowiedź nr 44
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 45
Pakiet nr 5 poz. 1-7 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 5 poz 1-7 i utworzenie
dla tych pozycji odrębnego pakietu 5A?
Odpowiedź nr 45
Zamawiający wyraża zgodę i tworzy z w/w pozycji pakiet nr 5A.
Pytanie nr 46
Pakiet nr 5 poz 5-7 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych o
powierzchni gładkiej/matowej?
Odpowiedź nr 46
Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający pragnie uzupełnić: pakiet nr 17 poz. 4 – w kolumnie zapotrzebowanie – 100 szt.

