
                        Zielona Góra  05.07.2021 r.

Nr referencyjny: TZ.280.21.2021

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na: Sukcesywne 
dostawy materiałów opatrunkowych.

ZAWIADOMIENIE
o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., zgodnie z
art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  r. poz. 2019 ze
zm.), niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1
Zadanie 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną kohezyjną wykonaną z 69% wiskozy i 31% poliamidu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opaski elastycznej o podanych parametrach, tym samym zmienia załącznik
nr 2 do SWZ – formularz cenowy – Zadanie 1, pozycja 1.

Pytanie nr 2
Zadanie 1, pozycja 2-5
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowane opaski gipsowe, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ – formularz
cenowy – Zadanie 1, pozycja 2-5.

Pytanie nr 3
Zadanie 1, pozycja 6 i 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej
ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na wycenę za opakowanie a’12 sztuk, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ –
formularz cenowy – Zadanie 1.

Pytanie nr 4
Zadanie 1, pozycja 7 i 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej
ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający  zgadza  się  na wycenę  za  opakowani  a’6  sztuk,  tym samym zmienia  załącznik  nr 2  do SWZ –
formularz cenowy – Zadanie 1.

Pytanie nr 5
Zadanie 1, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny podfoliowanej o gramaturze 40g/m2 lub 60g/m2?
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowany podkład o podanych parametrach, tym samym zmienia załącznik nr 2 do
SWZ – formularz cenowy – Zadanie 1, pozycja 8.

Pytanie nr 6
Zadanie 1, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie pokryty klejem akrylowym na całej powierzchni metodą ciągłą
bez dodatku tlenku cynku?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7
Zadanie 1, pozycja 11-12
Czy Zamawiający dopuści przylepce hipoalergiczne wykonane ze sztucznego jedwabiu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowane przylepce hipoalergiczne, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ –
formularz cenowy – Zadanie 1, pozycja 11-12.

Pytanie nr 8
Zadanie 1, pozycja 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’24 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej
ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się  na wycenę za opakowani a’24 sztuk,  tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ –
formularz cenowy – Zadanie 1.

Pytanie nr 9
Zadanie 2
Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga próbek, tym samym wykreśla zapis o „wymaganiu próbek na wezwanie” i zmienia
załącznik nr 3 do SWZ – formularz cenowy – Zadanie 2, pkt 5.

Pytanie nr 10
Zadanie 2, pozycja 1
Czy zamawiający dopuści rękawice niewywinięte?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis SWZ  bez zmian.

Pytanie nr 11
Zadanie 2, pozycja 1
Czy zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier?
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  zaoferowane  opakowanie,  tym samym zmienia  załącznik  nr  3  do  SWZ –  formularz
cenowy – Zadanie 2, pozycja 1.

Pytanie nr 12
Zadanie 2, pozycja 2
Czy zamawiający dopuści 3,1 x 7,2 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowany rozmiar, tym samym zmienia załącznik nr 3 do SWZ – formularz cenowy –
Zadanie 2, pozycja 2.

Pytanie nr 13
Zadanie 2, pozycja 2
Czy zamawiający dopuści rękawice niewywinięte?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis SWZ  bez zmian.
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Pytanie nr 14
Zadanie 2, pozycja 2
Czy zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier?
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  zaoferowane  opakowanie,  tym samym zmienia  załącznik  nr  3  do  SWZ –  formularz
cenowy – Zadanie 2, pozycja 2.

Pytanie nr 15
Zadanie 2, pozycja 3
Czy zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier?
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  zaoferowane  opakowanie,  tym samym zmienia  załącznik  nr  3  do  SWZ –  formularz
cenowy – Zadanie 2, pozycja 3.

Pytanie nr 16
Zadanie 2, pozycja 3
Czy zamawiający dopuści rękawice niewywinięte?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis SWZ  bez zmian.

Pytanie nr 17
Zadanie 2, pozycja 3
Czy zamawiający dopuści serwetę z włókniny PP+PE 60g/m2 75 x 50 cm, otwór o średnicy 7 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowane serwetę o podanych parametrach, tym samym zmienia załącznik nr 3  do
SWZ – formularz cenowy – Zadanie 2, pozycja 3.

Pytanie nr 18
Zadanie 2, pozycja 4
Czy  zamawiający  dopuści  opakowanie  typu  rękaw  papierowo-foliowy  ze  zgrzewem  prostym  i  marginesem
ułatwiającym otwieranie?
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  zaoferowane  opakowanie,  tym samym zmienia  załącznik  nr  3  do  SWZ –  formularz
cenowy – Zadanie 2, pozycja 4.

Pytanie nr 19
Zadanie 2, pozycja 4
Czy zamawiający dopuści pojemnik plastikowy okrągły min. 120 ml, wys. 3 cm, śr. denka 7 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  zaoferowane  pojemnik  plastikowy  o  podanych  parametrach,  tym  samym  zmienia
załącznik nr 3 do SWZ – formularz cenowy – Zadanie 2, pozycja 4.

Pytanie nr 20
Zadanie 2, pozycja 4
Czy zamawiający dopuści imadło 15 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie nr 21
Zadanie 2, pozycja 4
Czy zamawiający dopuści nożyczki metalowe chirurgiczny proste ostro tępe 15 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie nr 22
Zadanie 2, pozycja 4
Czy zamawiający dopuści strzykawkę 3 częściową 10 ml?
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowaną strzykawkę, tym samym zmienia załącznik nr 3 do SWZ – formularz cenowy
– Zadanie 2, pozycja 4.

Pytanie nr 23
Zadanie 2, pozycja 4
Czy zamawiający dopuści serwetę z włókniny PP + PE 60g/m2 75 x 90 cm z otworem przylepnym o śr. 7 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowaną serwetę o podanych parametrach, tym samym zmienia załącznik nr 3 do
SWZ – formularz cenowy – Zadanie 2, pozycja 4.

Pytanie nr 24
Zadanie 2, pozycja 4
Czy zamawiający dopuści serwetę z włókniny PP + PE 60g/m2 50 x 60 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowaną serwetę o podanych parametrach, tym samym zmienia załącznik nr 3 do
SWZ – formularz cenowy – Zadanie 2, pozycja 4.

Pytanie nr 25
Zadanie 3, pozycja 1-5
Czy  zamawiający  dopuści  elastyczne  siatki  opatrunkowe  wykonane  z  70-80%  przędzy  poliamidowej
teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  zaoferowaną  elastycznej  siatki  opatrunkowej  o  podanych  parametrach,  tym  samym
zmienia załącznik nr 4 do SWZ – formularz cenowy – Zadanie 3, pozycja 1-5.

Pytanie nr 26
Zadanie 3, pozycja 1-5
Czy zamawiający ma na myśli elastyczne siatki opatrunkowe o długości 10 m w stanie swobodnym?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określa w jakim stanie ma być elastyczna siatka opatrunkowa.

Pytanie nr 27
Zadanie 3, pozycja 1
Czy zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową dedykowaną na palec i dłoń o nr 2?
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  zaoferowaną  elastycznej  siatki  opatrunkowej  o  podanych  parametrach,  tym  samym
zmienia załącznik nr 4 do SWZ – formularz cenowy – Zadanie 3, pozycja 1.

Pytanie nr 28
Zadanie 3, pozycja 1
Czy zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową dedykowaną na dłoń i stopę o nr 3?
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  zaoferowaną  elastycznej  siatki  opatrunkowej  o  podanych  parametrach,  tym  samym
zmienia załącznik nr 4 do SWZ – formularz cenowy – Zadanie 3, pozycja 1.

Pytanie nr 29
Zadanie 3, pozycja 9-11
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą zawierającą wiskozę?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowaną opaskę dzianą, tym samym zmienia załącznik nr 4 do SWZ – formularz
cenowy – Zadanie 3, pozycja 9-11.

Pytanie nr 30
Zadanie 2, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści w zestawie START serwetę z włókniny foliowanej polipropylenowo - polietylenowej
43g/m2 w rozmiarze 45cm x 45cm z otworem o średnicy 8 cm w miejsce serwety 75x45cm? Większa serweta nie
mieści się w opakowaniu typu twardy blister.
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowane serwetę o podanych parametrach, tym samym zmienia załącznik nr 3 do
SWZ – formularz cenowy – Zadanie 2, pozycja 3.

Pytanie nr 31
Zadanie 2, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą włókninową foliowaną polipropylenowo-polietylenową o gramaturze
43 g/m2 w rozmiarze 50x60 cm w miejsce serwety 50x50 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowane serwetę o podanych parametrach, tym samym zmienia załącznik nr 3 do
SWZ – formularz cenowy – Zadanie 2, pozycja 4.

Pytanie nr 32
Zadanie 3, pozycja 1
Czy Zamawiający miał na myśli siatkę typu Codofix nr 3 przeznaczoną na dłoń/stopę, czy typu Codofix nr 1
przeznaczoną na palec?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga  siatkę typu Codofix nr 3 przeznaczoną na dłoń i stopę, tym samym zmienia załącznik nr 4
do SWZ – formularz cenowy – Zadanie 3, pozycja 1.

Pytanie nr 33
Załącznik nr 1 do SWZ, punkt 4
Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w punkcie 4 Formularza oferty „Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od
dnia  zawarcia  umowy”,  ponieważ  zgodnie  z  rozdziałem  IV SWZ  termin  realizacji  zamówienia  wynosi  24
miesiące?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający koryguje zapisy w załączniku nr 1 do SWZ – formularz oferty – punkt 4.

Pytanie nr 34
Dot. wzoru umowy
Wnosimy o usunięcie zapisu z § 4 ust. 6 dotyczącego dostaw w przypadkach nagłych, ponieważ wyroby będące
przedmiotem umowy nie są wyrobami używanymi w sytuacjach nagłych „na ratunek życia”.
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisu z § 4 ust. 6 dotyczącego dostaw w przypadkach nagłych, tym samym
usuwa § 4 ust. 6 z załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy.

Pytanie nr 35
Dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „20% kwoty wymienionej w § 1
ust.  3”  zostało  zastąpione  wyrażeniem „20% niezrealizowanej  wartości  umowy”?  Uzasadnione  jest  aby  kara
umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości
całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej
części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a
nawet  mogłaby  znacznie  przewyższać  wartość  niezrealizowanej  części  umowy.  Taka  kara  byłaby  rażąco
wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie nr 36
Dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej w § 7 ust. 1 pkt 2) na 0,5% wartości brutto zamówienia
lub inne złagodzenie kary umownej?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie nr 37
Dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej)
treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania
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umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed
rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie
najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania
umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie nr 38
Zadanie 3, pozycja 1-5
Czy  Zamawiający  dopuści  siatki  opatrunkowe  elastyczne  wykonane  70  %  -  80  %  z  przędzy  poliamidowej
teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej
(nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  elastycznej  siatki  opatrunkowej  o  podanych  parametrach,  tym  samym
zmienia załącznik nr 4 do SWZ – formularz cenowy – Zadanie 3, pozycja 1-5.

Pytanie nr  39
Zadanie 3, pozycja 1-5
Czy wycena dot. 10 mb w stanie spoczynku?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określa w jakim stanie ma być elastyczna siatka opatrunkowa.

Pytanie nr  40
Zadanie 3, pozycja 6-8
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych
i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie nr  41
Zadanie 3, pozycja 9-11
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż włókna
wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa
niekorzystnie na komfort pacjenta
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowaną opaskę dzianą, tym samym zmienia załącznik nr 4 do SWZ – formularz
cenowy – Zadanie 3, pozycja 9-11.

Dodatkowo Zamawiający   na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)   zawiadamia o zmianie treści SWZ w poniższym zakresie:  
Zamawiający nie wymaga  kart danych technicznych i  próbek, tym samym wykreśla zapis o „wymaganiu  kart
danych technicznych i próbek na wezwanie” we wszystkich zadaniach i zmienia treść  załącznika nr 2,  3 i 4 do
SWZ – formularz cenowy – Zadanie 1, 2 i 3, pkt 5.

Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych /zamienników/, tym samym wykreśla pkt. 3 w wszystkich
zadaniach i zmienia treść załącznika nr 2, 3 i 4 do SWZ formularze cenowe – Zadanie 1, 2 i 3. 

Załączniki:   PREZES ZARZĄDU
Załącznik nr 1 – formularz oferty po zmianach dr Marek Działoszyński
Załącznik nr 2-4 – formularze cenowe po zmianach   (podpis na oryginale)
Załącznik nr 5 – wzór umowy po zmianach

Publikacja:
www.bip.szpital.zgora.pl
a/a TZ.280.21.2021
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Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer rejestrowy
BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
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