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ZOZIDZPIPN/10/I7
Odpowiedzi na pytania

Zgodniezart.33 ust. 1,2 i4 Ustawyzdnia 29 styc;z:nia 2004r. Prawozam6wieh (tekst jednolity Dz. U.z2O15r.poz.
2164, ze p6z. zm.) Zamawiajqcy - ZespOl Op,ieki Zdrowotnej w Olawie udziela odpowiedzi na nastgpujqce zapytania,
dotyczqce przetargu nieograniczonego na: Dostavya material6w opatrunkowyrch, oblo2efi, sprzptu
jednorazowego i wielorazowego, znak sprawy 2:-OZIDZP IPN/1 0/1 7

Pytanie nr 1

Pakiet '16 pozycja I , Czy zamawiajqcy dopurici zaol'erowanie opatrunku hydrozelovrego w rozmiarze2\x2\cm?
Pragng poinformowaC, 2e opatrunek na twarz: w rozzrniaze 24x24cm nie wystgpuje.
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza.
Pytanie nr 2
Pakiet 25, Czy Zamawialqcy wyrazi zgodq w pakiecie 25 na zaoferowanie klips6w tytanowych Srednio-duzych
o wymiarach przed zamknigciem 7,8mm i 9,0mm pro zamkniqciu, pakowane w magiazynki po 6 klips6w w magazynku i 20
magazynkow w opakowaniu, posiadajqce zewnqtrzne rowkowanie zabezpieczlzlce przed zsunigciem sig z naczynia
i wysuniqciem z klipsownicy, co pozwoli Wyk,cnawc;y na zlo2enie konkurencyjnej oferrty?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza zmiang fasunku po 6 klipsow w magazynku i 20 magazynkow w opakowaniu,
w przeliczeniu iloSci zgodnie z regulq matematycznq. Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3
Pakiet 58 pozycja 3, Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie podklad6w ur rozmiarze 70x180cm, wklad rozmiar
60x80cm, boki z folii pokryte wl6kninq. Opakowanie 30 sztuk z przeliczeilem zamarruianej iloSci?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza do 5% z:rnianq rozmiaru w 9619 . Zamawiajqcy dopuszcza zmianq fasunku
w przeliczeniu ilo5ci zgodnie z regulq matemiatycznel.
Pytanie nr 4
Pakiet 10 pozycja 2, Czy Zamawrajqcy wyraz:"i zgodg na zaoferowanie fartuchow o gramaturze 25glm' ?
Od powied2 : Zamawiajqcy podtrzym uje za p i sy S l\Af Z.

Pytanie nr 5
Pakiet 10 pozycja 2,4,Zwracamy sig z proSbqdo,ZamawiajEcego o wydzielenie;: pakietu pozycji 2i4w celu ztoZenia
konkurencyjnej oferty.
Odpowied2: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIVt/2.

Pytanie nr 6
Pakiet 10 pozycja 5 i 6, Czy Zamawiajqcy vrrymaga pzeScieradel jednorazowych z wt6kniny skladanych indywidualnie,
jako pojedyncza sztu ka, speln iajqcych pozostale wy magan ia Zamawiaj4cego?
Odpowied2 : T ak, Zamawiajqcy wymaga.
Pytanie nr 7
Pakiet nr 58 pozycja 2, Zwracamy siq z proSbq do Zlamawiajqcego o dopuszczenie przeScieradla w rozmiarze
B0 x 170 cm. Pozosl.ale parametry zgodne z SIWZ.
Odpowied2:. Zamawilqcy dopuszcza do 501, zmiany w g6rq w rozmiarze produktu.
Pytanie nr 8
Pakiet 58 pozycja 3, Czy Zamawiajqcy dopuSci podklad o wymiarach wktadu chlonrego 60 x 90
cm. Rozmiar calkowity 70 x '180 cm. Pozostarle pararmetry zgodne z SI\NZ?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza do 506 zmiany w g6rq w rozmiarze produktu.
Pytanie nr 9
Pakiet 3 pozycja 1, Czy Zamawiajqcy dopu6r:i ligning bielona a'5 kg pakowana w piapier w o rozmiarze 40cm x 60 cm,

0 pontzszvcn parametra cn

Gramatura 28

Absorpcia e/g l0
RozciagliwoSC ,,Yo" 28
Wilsotno56..o%" 4,5
Bialo66..0%" 86

Zamawiajqcy dopuszcza powy:Zsze perrametry: gramaturg, absorpcjg, rozciqgliwo66, wilgotnoSC, bialoSc;
jednoczeSnie podtrzymuje pozostale paramertry oriazrodzaj opakowania wymtenione w SIWZ.
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Pytanie nr 10
Pakiet 3 pozycja 2, Czy Zamawiajqcy dopuSc;i waQ bawetniano-wiskozowE o skfad;lie: 50%

zozolawa@zozolawa.wroc, pl

bawelna, 50% wiskoza,
pozostale parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowied2: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy Sl\A/2.
Pytanie nr 11

Pakiet 3 pozyqa 3, Czy Zamawilqcy dopu5oi komprresy zwaty celulozowej pakowane 2x rolka=500 szt. przeliczeniem

zamawianych iloSci, pozostale parametry zgodnie;z SIWZ?
Od powied2 : Zamawiajqcy do p uszcza.
Pytanie nr 12
Pakiet 5A pozycja 1 , Czy Zamawialqcy dopu6ci osllonq o wymiarach 80 cm x 150 cm, pozostale parametry zgodnie
zsiwz?
Odpowied2: Zamawilqcy dopuszcza do 596 zmiany w szerokoSci produktu, pozor;tale parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 13
Pakiet 5A pozycja 2, Czy Zamawilqcy dopuSci osbnq w opakowaniu jednostkowym a'1 szt. z przeliczeniem

zamawianych iloS;ci?

Odpowied2: Tak, Zamawilqcy dopuszcza, pozo:;l,ale parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 14
Pakiet 5A pozycja 2, Czy Zamawialqcy dopuSci osbng w ksztalcie walca o wymiaretch 90x100cm?
Odpowied2: Zgodnie z SIWZ,
Pytanie nr 15
Pakiet 5A pozycja 2, Czy Zamawiajqcy dopuSci osbnq w ksztalcie walca o wymiarach 70x80cm?
Odpowied2: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 16
pat<iet 5A pozycja 2, Czy Zamawialqcy dopuSci oslonq okrqglq o wymiarach o Srednicy na plasko 50cm z gumk4

rozciqgajqcq siq do 85cm?
Odpowied2: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 17
plt<let 5A pozycja 2, Czy Zamawiajqcy dopurSci os,tonq okrqglq o wymiarach o Srednicy na plasko 60cm z gumkq
rozciqgajqcq siq do 1 05cm?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza do 50/o zmiany w 9619 w rozmiarze produkttt.

Pytanie nr 18
pit<iet 5A pozycja 2, Czy Zamawiajqcy dopLr6ci osil,cnQ okrqglEo wymiarach o Srednicy na plasko 70cm z gumkq

rozciqgajqcq siq do 120cm?
OOpowiedZ: Zamawialqcy dopuszcza do 5'70 zmiany w g6rq w rozmiarze produkttt.

Pytanie nr 19
pit<iet 5A pozycja 3, Czy ZamawiajEcy dopuSci oslong w opakowaniu jednostkowym a'1 szt. z przeliczeniem

zamawianych iloSci?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza.
Pytanie nr 20
pit<iet 5A pozycja 3, Czy Zamawiajqcy dopuSci o:;long na kohczyng o wymiarach il0cm x 80cm?

Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza do 5% zm erny w g6rq w rozmiarze produktlt,

Pytanie nr 21
pi1iet 5A pozycja S, Czy Zamawiaj4cy dopusci taiimg typu rzep o wymiarach 2cm x22 cm, pozostale parametry zgodnie

z SIWZ?
Odpowied2 Zamawilqcy dopuszcza do 5% zmiany w g6rq w rozmiarze produktu.

Pytanie nr 22
pif iet 10 pozycja I , Czy Zamawijqcy dopuSci farluch wl6kninowy foliowany na cirlej powierzchni o gramaturze 309/m2'

z poliestrowym mankietem?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza.
Pytanie nr 23
pit<iet 10 pozycja 2,Czy Zamawiajqcy dopuScifartuch o gramaturze21glm2, pozostale parametry zgodnie zSIWZ?

Od powied2 : Zamawilqcy podtrzym uj e za p isy S l\/VZ'

Pytanie nr 24
pat<iet 10 pozycja S, Czy Zamawiajqcy dopu6ci pr:reScreradlo z wl6kniny polipropylenowej o gramatuze 25glm2,

pozostale parametry zgodnie z SI\NZ?
Odpowied2: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy Sl'/VZ.
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Pakiet 10 pozyqa 6, Czy Zamawiaiqcy dopu$ci przescieradlo z wlokniny polipropyle,nowej o gramaturze 4sglm2,
pozostale parametry zgodnie z siwz?
Od powied2 : Zamawiajqcy podtrzy m uje za pi sy S t\\,2.
Pytanie nr 26
Pakiet 10 pozyqa 6, cfy Zamawiajqcy dopu(;ci przeScieradlo z wlokniny SMS o gramaturze 35 glm2, pozostale
parametry zgodnie z siwz?
Odpowied2: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SI\I\J'Z.
Pytanie nr 27
Pakiet 10 pozycja 7,92:y Zamawiajqcy dopusci pokrrowiec o podanym rozmiarze wykonany zfolii?
Od powiedZ : Zamawiajqcy podtrzym uje za pi sy S tV! Z.
Pytanie nr 28
Pakiet 10 pozycja 7, Cz.y ZamawialqcV dopu6ci po_k:rowiec o podanym rozmiarzewykonany z wl6kniny?
Od powied2 : Zamawiajqcy podtrzym uje za pi sy S I WZ.
Pytanie nr 29
Pakiet 10 pozycja 9, Czy Zamawiajqcy dopusci fartuch foliowy przedni o gruboSci 0,02mm o dlugoSci do kostek tj.
18Ocm?
Odpowied2: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 30
Pakiet 10 pozycja 10,.C.2y Zamawialqcy dopuScifaduch foliowy przedni o gruboSci 0,04mm?
Odpowied2: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 31
Pakiet '10 pozycja g-10, czy Zamawiaiqcy, w przypiadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyzsze pytania, wyrazi
zgodg na wydzielenie wymienionych pozycyii i utwor;zy z nich odrgbneladanie? poozial zadaniazwigkszy'
konkurencyjnoS6 postqpowania, umozliwi r6wniez z:lo,2enie ofert wigkszej liczbie wykonawc6w a pariitwu pozyskanie
rzeczywiScie kozystnych ofert.
Odpowied2: Zamawiajqcy podtrzymuje zapir;y StWZ.
Pytanie nr 32

l|f i9t 10 pozycja 11, Czy Zamawilqcv dopuSci pok,rowiec o gramaturz e 21gtm2, spelniajqcy pozostate wymagania
SIWZ?
Od powied2 : Zamawilqcy podtrzym uje za pi:;y S lvr/z.
Pytanie nr 33

l3.ki9l1 0 , Czy Zamawiajqcy zgodzi sig na oclstqpienie od wymogu aby wyroby z wt6kniny spelnialy wymogi normy
EN13795 1-3, norma ta dotyczy asortymentu stoiowanego bezpdsrednio na bloku operaiyjnym i sian6wiqlym sterytne
oblozenie pola operacyjnego w trakcie proceclur zalr egowych/operacyjnych?
OdpowiedZ: Zamawiajqcy nie wymaga.
Pytanie nr 34
Pakiet 12 pozyqa 1, Cz.y Zamawiajqcy seruelle samoprzylepnq 200 cm x 260 cm , z wyciqciem "U" o wymiarach g,5 cm x
85 cm, wykonanqz hydrofobowejwl6kniny tr(rywarshvowi:.;typu SMS o gramatuze i;O glniz, w strefie t<rytyczne1
wyposazona we wzmocnienie wysokochlonner o 

^grarnaturze 
80 g/m2, zintegrowan a z jrganizatorami priewodow?

Od powiedi : Zamawilqcy podtrzym uje za p isy S tUZ.
Pytanie nr 35
Pakiet 12 pozyqa 2, Czy Zamawiaiqcy dopu.Sroi.serwetq samoprzylepn4 150 cm x 200 cm , z wycigciem "U,' o wymiarach
6 cm x 65 cm, wykonanqz hydrofobowej wlokniny tr6jwarstwowejtypu buS o gramaturze 50 glm2, w strefie krytycznej
wyposazona we wzmocnienie wysokochlonne, o _grannaturze 80 g/m2, zintegrowan a ,z organizatorami przewod6w
Odpowied2: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SlUl;2.
Pytanie nr 36
Pakiet 12 pozyqa 3,Czy Zamawiajqcy dopu5c;i sgnrv'e{q o wymiarach 50cm x 70cm, pozostale parametry zgodnie z siwz ?
Od powiedZ : Zamawialqcy podtrzym uje za p isy S | \A/;2.

Pytanie nr 37
Pakiet 12 pozycia 5, Czy zamawialqcy dopuSci serv\/ete o wymiarach 150cm x21Ocm, pozostale parametry zgodnie
z siwz?
Odpowied2: Zamawialqcy dopuszcza do 5o/o zmian,lw 9619 w rozmiarze produktu. pozostale parametry zgodnie
z SIWZ.
Pytanie nr 38
Pakiet 12 pozycia 6, Czy Zamawiajqcy dopusr:i serwu.tg o wymiarach 50cm x 70cm, pozostale parametry zgodnie z siwz?
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Odpowied2: Zamawilqcy dopuszcza do 5016 zmiany w gore w rozmiarze produktu. Pozostale parametry zgodnie
z SIWZ.
Itytanie nr 39
Pakiet l2pozyqa 9, Czy Zamawiajqcy dopuSci s;enruetg o wymiarach 50 cm x 75 cm z otworem o Srednicy 7cm,
pozostale parametry zgodnie z siwz?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza do 5oz6 zmiarry w gorQ w rozmiarze produktu. Pozostale parametry zgodnie
z SIWZ.
Pytanie nr 40
Pakiet 12 pozy$a 10, Czy Zamawilqcv dopu6ci senvetq na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140 cm, pozostale
parametry zgodnie z siwz?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza do 5016 zmierny w rozmiarze produktu. Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 41
Pakiet 12 pozyqa 12, Czy Zamawiajqcy dopuSci torebkg na plyny w ksztalcie stoZkia o wym. 50x50cm?
Torebka z filtrem/sitkiem w dolnej, wewngtrznej czqSci, usztywnieniem/ksztaltkq me,talowE w g6rnym brzegu, portem do
odsysania treSci w dolnej czg6ci worka, kton-.go burjowa umozliwia dopasowanie dren6w o roznej Srednicy.
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza do 5o/o zniany w gore w rozmiarze produktu. Pozostale parametry zgodnie
z SIWZ.
Pytanie nr 42
Pakiet 12, Czy Zamawiajqcy dopu6ci produkty zapakowane w jeden karton dodatkowo z foliq w Srodku zamiast2
kartonow?
Odpowied2: Zamawiajqcy wymaga, aby produkty byly zapakowane w dwa opakovvania transportowe.
Pytanie nr 43
Pakiet 14 pozyQa 1, Czy Zamawiajqcy dopurlci sporJenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza.
Pytanie nr 44
Pakiet 14 pozyqa 1, Czy Zamawilqcy dopurici sporCenki do kolonoskopii z wtoknin'r SMS?
Od powied2 : Zamawilqcy podtrzym uj e za p isy S | \A/2.
Pytanie nr 45
Pakiet 14 pozyqa 2, Czy Zamawilqcy dopurlci czepek w formie furazerki z tylu Sciipany gumkq. Wykonany w calo5ci z
perforowanej wlokniny wiskozowej o gramaturze 25glm2 zapewniajqcej doskonalq oddychalno56 i komfort noszenia.
Szyty technikqowerlok. Opakowanie a'100 szt. w l'ormie kartonika umozliwiajqcego wyjmowanie pojedynczych sztuk.
OdpowiedZ: Zamawiajqcy dopuszcza.
Pytanie nr 46
Pakiet 14 pozyqa2, Czy Zamawialqcy dopur3ci czepek w formie furaZerki z tytu 6ciqgany gumkq. Wykonany w czg5ci
bocznej z wlokniny Spunlace 45 glm2 otazz wlokniny polipropylenowej25glm2 w czqSci g6rnej. Material chlonny i

przyjemny w dotyku zwiqkszajqcy odczuwalny koml'ort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze bialym. Opakowanie a'100
szt. w formie kartonika umozliwiajqcego wyjnnowanie pojedynczych sztuk.
Odpowied2: Zamawiajqcy nie dopuszcza.
Pytanie nr 47
Pakiet 14 pozyqa2, Czy Zamawialqcy dopu6ci czepek w rozmiarze uniwersalnym?'
Od powied2 : Zamawiajqcy d op u szcza.
Fytanie nr 48
Pakiet 14 pozyqa 2, Czy Zamawialqcy dopu6ci czepek glgboki w formie furaZerki z: trokami do umocowania. Wykonany
w caloSci z perforowanej wlokniny wiskozowrej o grermaturze 25glm2 zapewniajqcej doskonalq oddychalnoSC i komfort
noszenia. WysokoSd czqSci przedniej umozliwiajqca wywinigcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiqcej
zabezpieczenie przed potem. Szyty technikq.owerlok. Opakowanie a''100 szt, w fonnie kartonika umozliwiajqcego
wyjmowanie pojedynczych sztuk.
Odpowied2 : Zamawiajqcy nie dopuszcza.
Pytanie nr 49
Pakiet 14 pozyqa 3, Czy Zamawialqcy dopu6ci czepek o gramaturze 25glm2?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza.
Pytanie nr 50
Pakiet 14 pozyila 3, Czy Zamawiajqcy dopuSci czr:pek tzw. beret z gumkq na calyrn obwodzie?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza.
Pytanie nr 51

Pakiet 22 pozyqa 1, Czy Zamawiajqcy dopuSci zestaw do niskoci6nieniowego drena2u ran w podwojnym opakowaniu
wewngtrznym foliowym i zewngtrznym folia - papir-.r?
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ttytanie nr 52
Frakiet 7 pozyQa 1, Czy Zamawiajqcy dopu6c:i zestia'w do cigcia cesarskiego, kt6ry nra w swoim skladzie:
- senretq na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm z obszarem wzmocnionym 65x85c;m,
- kieszeh foliowq samoprzylepnq o wymiaraclr 40xilljcm,
- kleszczyki blokowane 24.7cm do materialOvu opatrunkowych, niebieskie,
- oblozenie chirurgiczne do cigcia cesarsl<iego 'lr751250x305cm, otwor wypelniony foliq chirurgicznq o wymiarach

lcie "g;ruszki h 18x16cm w celu uwidocznienia blizn.
lyny o wymi zonA w sztywnik, zaw6r do podlqczenie

l; #:';l1l woweso 50 mikron6w, warstwa chlonna

- kocyk dzieciqcy o wymiarach 77x77cm
- fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany w cakrSci z oddychajqcej wl6kniny bawelnopodobnejjednowarstwowej typu
Sontara, u 96ry z tylu zapinany na rzep, rqkawy wykoficzone elasiycznym poliestrqwym mankietem o dlugo6ci min 

-A 
cm,

troki zlqczone kartonikiem w taki spos6b, aby umozliwic aplikacjq fartucha z zachc>waniem sterylnoSci zai6wno z przodu
iztkiz tylu operatora, nadruk rozmiaru ispelniajqcelprzez fi rtuch normy znajdujqsig na kazdim fartuchu, celemlatwej
identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o w'/maganiach standardowych. fdrtutn w kolorze niebieskim, wl6knina
wodoodporna o kladaje;ca signieprzepuszczaln :ronov\/, mikropo
laminat dwuwars >lietylernowq 27,
Fartuch pakowa lcierer:zkami do
przed przypadkowym zabrudzeniem). Fartuch o prrdwyzszonej odpornoSci na wypychanie - na sucho min. 234 kpa (w
strefie krytycznej imniej krytycznej); o podrruyzszonej odpornoSci na wypychanie - na mokro min.182 kpa (w streiie
krytycznej). Rozmiar XL.
- fartuch chirurgiczny, jafowy wykonany z wl6kniny ISMS, niepylqcej, wysoko oddyc;hajqcej, elastyczne pochlaniajqce pot
wykonane w 100% z poliestru mankiety, fartr.rch zapinany przy szyi na rzep, troki zewngfrzne lqczone kartonikiem, poly
zachodzqce na siebie za.pewniajqce sterylne plecy. Fartuch wykonany jest z wl,5kniny polipropylenowej typu SM'S 6
gramaturze 35 glm2 , dla zapewnienia optymalnej ochrony szwy na rgkawach od mankietOw Oo wyiokoSci lokcia
wykonane w technologii ultradzwigkowej. Opr6cz z:apewniajqcego sterylnoS6 opakowania zewnqtrznego iartuch posiada
opakowanie wewnqtrzne w postaci owiniqciil w piapier krepowy, w opakowaniu wewngtrznym ina;Ou.Jq sig dwie sztuki
rgcznik6w celulozowych do osuszania rqk. Rozmiar L.
Pozostale wymogi oraz sklad zgodnie z SlWZl.
Od powied2 ; Zamawiajqcy podtrzym uje za pisy S lWZ,
Fytanie nr 53
Pakiet 11 pozyqa 1, Czy Zamawiajqcy wymalga:
- oblozenia wykonanego z nieprzemakalnego lantinatu z warstwq chlonnq o g;ramatuze min. 63g/m2, minimalnej
odpornoSci na penetracjg plynow (nieprzemakalno(;C) 162cnH2O orazwytrzymalirSci na rozeruanie ria sucho imokro
powyzej 150Kpa,
- serwety stanowiqcej owinigcie zestawu wykonanej z laminatu min. dwuwarstwowel;o o gramaturze min. 63 g/m2,
- fartucha sterylnego pelnoochronnego wykon?flege w caloSci z wlokniny tr6jwarstririoweftypu SMS o gramaiurze 3bg/m2
ze wstawkami w przedniej czqSci oraz w rqkawach, o nieprzemakalnoSci w strefie krytycznej min. 55cmH21g^-oraz
wytrzymalo6ci na rozenrvanie min. 1 25
Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza, nie wymagil,
Pytanie nr 54
Pakiet 11 pozycia 1, Czy Zamawialqcy dopuS;ci zestaw posiadajqcy w skfadzie 1 szt taSmy lepnej? Pozostale parametry
zgodnie z SIWZ
Odpowied2 : Zamawiajqcy dopuszcza.
Pytanie nr 55
Pakiet 11 pozyqa 2, Czy Zamawilqcy wymaga zesitawu senruet do zabiegow laryngologicznych wykonanych z chlonnego
i mocnego laminatu nieprzemakalnego z wars;twq chlonnq o gramaturze min. 63glm:Z oiaz aOy sen|eta na stolik MAYO
miala wymiary 79x145cm oraz posiadala warstwg chlonnq o wymiarach 65x85cm? Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.
Od powied2 : Zamawiajqcy d op u szcza, n ie w'ym a g a.
Pytanie nr 56
Pakiet 11 pozyqa 3, Czy Zamawialqcy wymaga, aby seruveta wykonana byla z mocnego i chlonnego laminatu
nieprzemakalnego i posiadala warstwg chlonnq o gramaturze min. 63g/m2, minimalnq odpornoSd na penetracjg plyn6w
162cm H2O oraz mtnimalnqwytrzymaloSc na rozen/!'anie'150 Kpa? Pozostale paranretry zgodnie z SIWZ
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Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza, nie wymagar.
Pytanie nr 57
Pakiet 14 pozyQa 3, Czy Tamawilqcy dopurici cze;lek chirurgiczny typu ,,beret" z rad6kniny polipropylenowej o
gramatuze 18 glm2, Sciqgnigty dookola lekk4 nieuciskajqcq gumkq?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza wymienione parametry oraz gramaturq w zakresie 18-28glm'. Pozostale
parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 58
Pakiet 14il4a,Zwracamy sigz pytaniem doZamia'wiajqcego, czy nie nastqpila omylka pisarska: pod tabelkqzopisem
przedmiotu zam6wienia znajduje sig zapis: or6wia<illzamy,2e wyroby z wl6kniny spelniajq norme EN 13795-1,2,3 lub
r6wnowa2nq. Asortyment opisany w tych perkietac;h jest wyrobem niesterylnym, a tym samym nie podlegajqcym normie
PN EN 13795.
Odpowied2: Zamawiajqcy w zadaniu 14 i 1'4a nie ruymaga spelnienia powyZszej normy.
lPytanie nr 59
Pakiet 14 pozyqa 2, Czy Zamawiajqcy dopur5ci czerpek o gramaturze min. 24 glm2?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza.
Fytanie nr 60
Pakiet 14 pozyqa2, Czy Zamawilqcy dopu6ci czepek w rozmiarze uniwersalnym?'
Od powied2: Zamawilqcy dopuszcza.
Pytanie nr 61

Pakiet 14 Pozycja 3, Czy Zamawiajqcy dopuSci czepek o gramaturze min. 24 glm2?
Odpowied2 : Zamawiajqcy dopuszcza.
Pytanie nr 62
Pakiet 14 pozyqa 4-5, Czy Zamawiajqcy okre5lajilc maska pelnobarierowa wymaga masek typu llR zgodnie z normq EN

14683 ?
Odpowied2: Zamawiajqcy wymaga spelnienia normy EN 14683 dla zadania 14 pozyqa 4-5
Pytanie nr 63
Pakiet 26 pozycja 17-18, Czy Zamawiajqcy oczekuje wziernikow usznych zapakowanych w karton pelniqcy funkcjq
dyspensera (podajnika)?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza, nie lvymagie.
Pytanie nr 64
Pakiet 26 pozyip 17-18, Czy Zamawiajqcy dopuSci wzierniki pakowane po 250 szl,uk z przeliczeniem iloSci?

Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza, iloS(;nalei:1t przeliczye zgodnie z regutqmatematyczna.
Pytanie nr 65
Pakiet 4ipozyqa 1-5, Czy Zamawiajqcv wv,Czieli poz. 1-5 istworzy z nich osobne zadanie? Pozwolito na zlozenie
wigkszej iloSci konkurencyjnych ofert?
Odpowied2: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SI\JVZ.

Pytanie nr 66
pit<iet 5 pozycja 1-5, Czy Zamawiajqcy dopruSci vv poz. 1-5 siatkg do opatrunk6w 10 m w stanie luznym z odpowiednim

przeliczeniem iloSci?
Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza, pozostale z:apisy zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 67
pat<iet 5A i pozycja 2,3, Prosimy Zamawiajecego o dopuszczenie moZliwo5ci wyceny produkt6w zaoferowanych w w/w

pozycjach za leiinq sztukg, z odpowiednim przelrc:reniem ilo5ci, jakq nalezy wyceniC, tj. dla poz. 2:75 sztuk, a dla poz' 3:

560-sztuk. Dopuszczenie takiego rozwiqzania poz:vvoli nam na zlo2enie korzystnej cenowo oferty.
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza, do 1 0% zmiany w fasunku w przedziale 2A-40 szt. w opakowaniu, w przeliczeniu

zgodnie z regulq matematycznq.
Pytanie nr 68
plt<iet Sg pozycja 2, prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie w w/w pozycji prze5cieradla ochronnego w rozmiarze

80 x 170 cm, pozostale wymagania zgodne z Sl\A/,2.

Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza do 5% zmiany w gore w rozmiarze produktu.

Pytanie nr 69
pit<iet 58 pozycja 3, Prosimy Zamawiajqcr:go o clopuszczenie w w/w pozycji podktadu w rozmiarze 70 x 180 cm, wklad

chlonny o powi-er2cnni min. 6d x 80 cm,-z-zakladl<iami, w opakowaniu po 30 sztuk pozostale wymagania zgodne z SIWZ,

z odpowiednim przeliczeniem iloSci opakowah, tj. 66,67 opakowanta.
Odpowied2 Zamawiajqcy dopuszcza do 5o/o zniany w 9619 w rozmiarze produktu. Dopuszcza zmianq fasunku, ilo56

nalezy przeliczy6 zgodnie z regulE matematycznaS
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Pytanie nr 70

zozolawa@zozolawa.wroc. pl

awiajilcego o dopuszczenie w w/w pozycji majtek (spodenek) do badania
nym, pozostale wymagania zgodne z SIWZ.
rozmiiar uniwersalny, pozostale wymagania ;:godne z SIWZ.

e w w/w pozyqi czepka lekarskiego z gumk4 wykonanego
niebieskim, rozmiar uniwersalny, pakowany w kartonik.
w zakresie gramatury, rozmiaru, pakowania, koloru i

Pakiet 14 pozyqa 3, Prosimy zlmawialqcegrc o dopuszczenie w w/w pozycji czepka typu ,,beret" o gramaturz e 14 glm2,pozostale wymagania zgodne z SIWZ.
Odpowied2: Zamawiajqcy wymaga gramatury minimum 1g-28 glmz.
Pytanie nr 73
Pakiet 14-pozycia 5, Prosimy Zamawilqce(lo o d,cpuszczenie w w/w pozycji merski chirurgicznej wiqzanej na troki odtugosci 35 cm, pozostale wymagania zgocine z {iiwz. Dopuszczenie'ta(iego rozwiqzanid pozwoli n". n" zlo2enie
Korzystnej cenowo oferty.
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza do 5%,
Pytanie nr 74
Pakiet 4 pozyqa 36, Czy w pozycji tej nie
rozmiaze 40mm x 60mm?

w g0rg w dlugoScitrok6w.

doszlo do omytki pisarskiej dotyczqc,ej irosci w opakowaniu opatrunku w

czy zamawiaiEcy oczekuje opatrunku 40mm x 60rnrn w ilosci6szt.?
Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedi: Tak, Zamawiajqcy wymaga w opakovr:rniu 6sztuk opatrunku 40mm x 60mm.
Pytanie nr 75
Pakiet 7 pozyqa 1, Czy Zamawiajqcy dopur5ci mo;ZliwoSc zaoferowania zestawu do cigcia cesarskiego z akcesoriami
o nastgpujqcym skladzie i parametrach:

1 x senrueta 2-warstwowa na stol narz:qdzionry 150 x 200 cm (owiniqcie zestawu)
1 x senrueta na stolik Mayo 80 x 145 c;m skliadana teleskopowo
2 x rgcznik celulozowy do osuszania rqk
'1 x serweta dla noworodka biala wl6kninowa 87 x 90 cm
1 x mata piankowa antypoSlizgowa 50 x 40 c;m
1 x serweta do ci_gcia cesarskiego 2-warrstwowa 260 x 320 cm z oknem przylepnym, wykohczonym foliq
chirurgicznE 21 x 13,5 cm, ze zintegrowanytn workiem do zbiorki plyn6w 3€i0 stopni ze sztywnikiem z gqnfi orai
zintegrowanym uchwytem do kabli
2 x skalpel bezpieczny nr 20
1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego typu korcang24 cm
20 x kompreszgazy RTG 10 x 10 crn, 16 warstw 17 nitek, wiqzane a 1glztuk
2 x chusta z gazy z chipem RTG 50 x 60 cnr, zielona, 4 warstwy 20 nitek
5 x tupfer z gazy 24 x 24 cm 20 nitek
1 x pojemnik plastikowy 250 ml prze2roczys;ty, z podzialkq
1 x pojemnik plastikowy 250 ml Zofty, z pod;zialkq
1 x pojemnik na zuZyte igly i ostrza sk:alpeli ,1 0 miejsc magnetyczny
1 x opatrunek chlonny przylepny 25 x 10 cnr
1 x dren do ssaka z uchwytem Yankauer Dt-.rby 24 cH 265 mm, dren 200 crn
2xzacisk do pgpowiny 53 mm, bialy
1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; Sil/MMS PP min. 40 gtm2; szwy ultrad2wigkowe, poly zachodzEce na
siebie; wzmocnienia w rekawach i z pr:zodu od Srodka fartucha min. 35 g/m2; pod szyjq zapinany na
jednoczgSciowq taSmg umozliwiajqcq zapiqcie w dowolnym miejscu i dopasowanie rozmiaru;
1 x fartuch chirurgiczny L; SMMMS PP nnin. 40 glm2; szwy ultradzwigkcwe, poly zachodzqce na siebie; pod
szyjqzapinany na jednoczqSciowq ta$mq umozliwiajqcq zapigcie w dowolnym miejscu i dopasowanie rozmiaru.
Zestawy zgodne z EN'13795 w zal<resie parametrow podwyzszonej furrkcjonilnoSci. Serurrety 2-warstwowe
PP+PE o min. gramaturze 55glm2 i ohlonnoSci min. 450%, klasa palnoSci l. Zestawy bezpiecznib pakowane do
transportu w 2 opakowania transportowel. Kazdy zestaw z min. 2 naklejkami do dokumentacji. Zestawy
posiadajqce certyfikat walidacji procesu steryrli7s61; wydany ptzezzewnetrzna jednostkq certyfikujqcq

OdpowiedZ: Zamawiajqcy podtrzymuje zapis;y Sl\ /Z.
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Pakiet 15 pozyila 1, czy Zamawiajqcy dopu$r:i mozliwo6i zaoferowania jalowego zastawu opatrunkowego do
podci5nieniowej terapii leczenia ran spelniajq<rcgo wymagania SlwZ w kkirego skladzie znajdujq siE 3 szt.
samoprzylepnej, transparentnej fol i i pol iu reta nowej w rozmiaze 1 5cmx20cm?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza.
Pytanie nr 77
Pakiet 15 pozycja 3, czy Zamawiajqcy dopu$ci mozliwoSd zaoferowania jalowego zastawu opatrunkowego do
podciSnieniowej terapii leczenia ran spelniajq<rcgo wymagania SIWZ w ktdrego skladzie znajdujE siq 2 szt.
samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 'w rozmiaze 20cmx30cm?
Od powied2 : Zamawiqqcy dopuszcza.
Pytanie nr 78
Pkt. lff Przedmiot zam6wienia ppkt.6: Co Zanrawiajqcy mial na mySli wymagajqc wydzier2awienia analizatora dla
pakiet6w 4,6,11?

Odpowied2: W pkt. lll Przedmiot zam6wienia ppkt.6 SIWZ nie ma wyzej wymienionego zapisu.

Pytanie nr 79
Pakiet pozycia 1-7, Czy Zamawialqcy wymaga wyrobow zarejestrowanych w klasie lla regula 7 jako chirurgiczne
inwazyjne wyroby m go uzt[:ku? Tylko tak zakwalifikowane rruyroby gwara-ntuyq odpowiedni poziom
bezpieczehstwa dla estrolvane jako chirurgiczne inwazyjne wyioby meoycine' do chwiiowego
uZvtku (w klasie lla sqdo c;iqglego ulyciaprzezczas kr6tr;zy riiZ OO minui, co biorqc poo uwagQ
czas trwania wiqkszosci procedur operacyjny'ch jesit czasem zbyt kr6tkim.
Odpowied2: Wykonawca nie okreSlil zadania, ktor,ego dotyczy pytanie. Zamawiajqcy wymaga wyrob6w zarejestrowanych
w klasie lla przeznaclgnych do ciqglego uizycia ptzez czas dluzszy niZ 60 minut, d'opuizczonych do obrotu i uzytku
zgodnie z Ustawte o Wyrobach Medycznyc;h z dria 20.05.2010r. Dz.U Nr 107, poz.67g z p6z. zm.) dta zadania 1,
pozyqa 1-7.
Pytanie nr 80

8-16, Prosimy o wylqczenie wspomnianych pozycji do osobnego pakietu, poniewaz tak opisane produkty
nego producenta na rynku, et tym samym obecny ksztalt tego zadernia eliminuje mozliwoSc skladania
ofert.

Od powied2 : Zamawiajqcy podtrzym uje za pisy S l\\rz.
Pytanie nr 81
Pakiet 2 pozycja 6, Czy Zamawiajqcy dopuSci serv\fety operacyjne gazowe o gramatuze min. 23glm2, pozostale
parametry zgodnie z siwz?
Odpowied2: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy Sl\\lZ, gramatura min. 40g/m2
Pytanie nr 82
Pakiet 2 pozycja 8, czy zamawiajqcy dopusci opatrunek w rozmiarze 38 x 72 mm?
Odpowied2: ZamawiajEcy dopuszcza.
Pytanie nr 83
Pakiet 2 pozycia 8, Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodqr na wylqczenie wyzej wymienionej pozycji do osobnego pakietu celem
zwigkszenia konkurencyjnoSci postgpowan ia?
Odpowied2: Zamawilqcy podtrzymuje zapisy S|\ /,2.

Pytanie nr 84
Pakiet 3 pozycja 3, Czy Zamawiajqcy dopuSc;i kompres zwaty celulozowej na rolce 4x5cm, rolka2 x a500, z
przeliczeniem zaoferowanych ilo5ci?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza. Przeliczenier ilo6cizgodnie z regulqmatemartycznq.
Pytanie nr 85
Pakiet 4 pozyqa 1 1-69, Prosimy o wylqczenir: wsprcmnianych pozycji do osobnego pakietu, poniewaz tak opisane
produkty pochodzq od jednego producenta n,a rynku, a tym samym obecny ksztalt tego zadania eliminuje mozliwo56
skladania konkurencyjnych ofert.
Od powied2 : Zamawilqcy podtrzym uje za pisy S l\\'2.
Pytanie nr 86
Pakiet 4 pozycia 6-8, Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie opasek gipsowych na perforowanym tubusie z
tworzywa sztucznego, ulatwiajqcego namaczanie o maksymalnym czasie zanuzen a 5 sekund, pozostale parametry
zgodnie z siwz?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza do 5 s;ekund zmiany w 9619 w parametrach opisanego produktu.
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Pakiet 5C pozycja 1, Qzy Zamawiajqcy wyra;zi zgoCg na zaoferowanie zestawu o sliladzie:
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Odpowied'2: Zamawiajqcy Oopuszc)a"do 596 zmiiany rozmiaru w goiq'w parametrarch produktu opisanego w SIWZ
z zachowaniem pozostalych parametrow.
Pytanie nr 88
Pakiet 5C pozycja 1, Czy Zamawiajqcy wyra:zi zgoCg na zaoferowanie zestawu o sliladzie:
r* * .-;*. 
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Odpowied2:. Zamawiajqcy dopuszcza do 596 zmiany rozmiaru w gore w parametrerch produktu opisanego w SIWZ
z zachow aniem pozostalych parametrow.
Pytanie nr 89
Pakiet 5C pozycja 2, Czy Zamawiajqcy wyra:zi zgodq na zaoferowanie zestawu o skladzie:
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odpowied2: zamawiaiicv i'frr")'&'Ito 59/o zmiany rozmiaru *-g6re; parametrach produktu opisanego w SIWZ
z zachowaniem pozostatych parametrow.
Pytanie nr 90
Pakiet 5C pozycja 3, Czy Zamawialqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie zestawu o sl(ladzie:
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Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
PielEgniarka naczelna - +48 (7 I ) 30 I -l 3-9 I
Centrala - +48 (71) 301 -13-00

KsiggowoSd - +48 (71) 301-13-19
Kadry, - +48('i'1) 301 -13-25
Place - +48 (? 1) 301-13-16
OrganizacjaiZwz4dznie - +48 (71) 301-13-15

Zanr6wienia Publiczner - +48 (71) 313-26-38
Zaapatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Roziiczenia i Statystyk.a - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28
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Odpowiedl2: Zamawiajqcy dopuszcza do 5!/o zmiiany rozmiaru w gorg w parametrilch produktu opisanego w SIWZ
? zachowaniem po?Ostalych parametrow.
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Pytanie nr 91
Pakiet 5C pozycja 4, Czy Zamawiajqcy wyra:zi zgo(Cg na zaoferowanie zestawu o sliladzie:
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ISO 9001:2008
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Odpowied2: Zamawiqqcy dopuszcza do 5oz5 zmieny rozmiaru w gore w parametrach produktu opisanego w SIWZ
z zachowaniem pozostalych parametrow.
Pytanie nr 92
Pakiet 5C pozycja 4, Czy Zamawiajqcy wyralzi zgorirT na zaoferowanie zestawu o skJadzie:

Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza do Sozt, zmierny rozmiaru w gore w parametrach produktu opisanego w SIWZ
z zachowaniem pozostalych parametr6w.
Pytanie nr 93
Pakiet 5C pozycja 5, Czy Zamawilqcy wyrazi zgodq na wylqczenie wyzej wymienionej pozycji do osobnego pakietu
celem zwigkszen ia kon ku rencyj noSci postgpowa n ia'7
Od powied2 : Zamawia)qcy podtrzym uje za pisy S l\\fz.
Pytanie nr 94
Pakiet 5C pozycja 6, Czy Zamawiajqcy wyra::i zgorlrg na zaoferowanie zestawu o skJadzie:

Dyrektor - +48 (7 l) 301 -13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
PielEgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

KsipgowoSi - f48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Place - +48 (7 L) 301-13-16
Or ganlzacj a i il,ivzqdzanie - +48 (7 1 ) 3 0 I - I 3 - I 5

Zam6wienia Publiczne - +48 (7l\ 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Roziiczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Inforrnatyk - +48 (71):l0l-13-28
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Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza do 5% zmiany rozmiaru w gore w parametrach produktu opisanego w SIWZ
z zachowaniem pozostalych parametrow.
Pytanie nr 95
Pakiet 5C pozycja 7, Czy Zamawiajqcy wyrerzi zgodg na zaoferowanie zestawu o skladzie:
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Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza do ti% zniany rozmiaru w g6re w parametrach produktu opisanego w SIWZ

z zachowaniem pozostalych parametrow.
Pytanie nr 96
pat<iet 8 pozycja 3, Czy Zamawialqcy wyra;zi zgorJg na zaoferowanie kremu myjqcrego w opakowaniu po l litr
z przeliczeniem oferowanych iloSci do peln'1ch opakowah?
Odpowied2; ZamawilEcy dopuszcza w przelicz:<lniu ilo5cizgodnie z regulq matelmatycznq.
Pytanie nr 97
pat<iet 10 pozycja 1 , 6-11 , Czy Zamawiaj4cy wyriazi zgodg na wylqczenie wspomnianych pozyc.ii do osobnego pakietu

w celr r -wi?ks-enia kon kr r rennyjno(ei posttrpowa6 ia?
Dyrektor-+48(71)301-13-13 KsiqgowoS(.+48(71)301-13-19 Zm6wieniaPubliczne-+48(71)313-26-38 11

8 (71)301-13-14 Kadry - +4B(',71) 301-13-25 znpatrzenie-+48( A
na - +48 (71) 301-13-91 Place - +48 (/l) 301-13-16 Rozliczenia i Statvst 301-ll-28 i \

30 t - 13-00 O rganizacja. i Zarzqdzanie - +48 (71 ) 301-13-1 5 Ilformatyk - +48 (7I q*
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Odpowied2: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy Sl\A/2.
Pytanie nr 98
Pakiet 10 pozycja 5, Czy Zamawiajqcy dopurici prz:er6cieradlo jednorazowe z wl6kniny polipropylenowej o gramaturze
min. 28glm2 do 359/m2 w rozmiarze 160cm x210cn?
Odpowied2:. Zamawiajqcy dopuszcza do 596 zmiany w gorQ w wymiarach produktru.
Pytanie nr 99
Pakiet 12, Czy Zamawialqcy dopuSci zlo2enie oferty na produkty pakowane w 1 kadon?
Odpowied2:. Zamawialqcy wymaga pakowania w dwa opakowania transportowe.
Pytanie nr 100
Pakiet 12, pozyqa 1-2, Czy Zamawiajqcy dopu6ci serwetg o gramaturze min. 54glna2 na calej powierzchni, bez
dodatkowego pada chlonnego, z otworem O3xTcm?
Odpowied2:. Zamawiajqcy dopuszcza do 596 w g<irg zmiany w wymiarach i gramarlurze produktu. Pozostale parametry
zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 101
Pakiet 12, pozycja 4, Czy Zamawiajqcy dopuSci serrwete w rozmiarze 150x90cm?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza do 596 w gdrq zmiany w rozmiarze produktu.
Pytanie nr 102
Pakiet 12, pozyqa 5, Czy Zamawiajqcy dopur6ci serrwete w rozmiarze 180x200cm?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza do 59/o w 9619 zmiany w rozmiarze produktu.
Pytanie nr 103
Pakiet 12, pozyqa 9, Czy Zamawilqcy dopuSci serrwetq z otworem 6x8cm?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza do 59/o w g6rq zmiany w rozmiarze otworu.
Pytanie nr 104
Pakiet 12, pozycja 12, Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na wylqczenie tej pozycji do osobnego pafi<ietu w celu zwigkszenia
konkurencyj noSci postqpowan ia?
Od powied2 : Zamawiajqcy podtrzym uje za p isy S l\//2.
Pytanie nr 105
Pakiet 13, pozycja 1, Czy Zamawiajqcy dopuSci jallowy fartuch chirurgiczny, pelnobarierowy o gramaturze minimum
359/m', rgkaw zakohczony elastycznym mankietemr z dzianiny, tylne czg5ci fartucha zachodzqna siebie, umiejscowienie
trokow specjalnym kartoniku umozliwiajqcyn zawiitrzanie ich zgodnie z procedurarni postqpowanra aseptycznego, szwy
wykonane technikq ultradzwigkowq, z tylu zapinany na rzep, w rozmiarze M-XXL. lProdukt posiada informacje o dacie
waznoSci i numerze seriiw postaci naklejki clo umie,szczenia na karcie pacjenta.
Od powiedZ 

= 
Zamawilqcy podtrzym uje za p isy S l'//2.

Pytanie nr 106
Pakiet 13, pozyqa 2, Jalowy fartuch chirurgiozny, ;relnobarierowy o gramaturze minimum 359/m2, z dodatkowymi
wzmocnieniamiw czgSci przedniej i na rqkawacil, 1"r7kaw zakohczony elastycznym mankietem zdzianiny, tylne czgSci
fartucha zachodzqna siebie, umiejscowienier troko'vy specjalnym kartoniku umozliwiajqcym zawiqzanie ich zgodnie z
procedurami postqpowania aseptycznego, srzwy wykonane technikq ultradzwigkow4 z tylu zapinany na rzep, w
rozmiarze M-XXL. Produkt posiada informacje o clacie wa2no5ci i numerze seriiw postaci naklejki do umieszczenia na
karcie pacjenta.
Od powiedZ : Zamawiajqcy podtrzym uj e za p i sy S I VVZ.

Pytanie nr 107
Pakiet 13,pozyja 3, Kompletchirurgiczny jednoreu:owego uzytku (bluza ispodnie), nogawkibez Sciqgaczy, Spodnie
Sciqgane trokiem z tej samejwl6kniny co caly komrplet, bluzaz 2 kieszeniami u dohr bluzy, przy szyiwykohczenie typu V,
Cato5i wykonana z wl6kniny SMS 100% polipropy'lsn o minimalnej gramatuze 45 glm2W rozmiarze S-XXL. Dostgpne w
2 kolorach (niebieski, fioletowy).
Od powied2 : Zamawiajqcy podtrzym uje za p,isy S I VVZ.

Pytanie nr 108
Pakiet 13, pozyqa 4, Czy Zamawiajqcy wyrezi zgodq na wylqczenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu zwiqkszenia
konku rencyj noSci postgpowania?
Od powied2 : Zamawiajqcv podtrzym uje za prisy S I VVZ.

Pytanie nr 109
Pytanie dot. projektu umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy bgda;uwazane dniod poniedzialku do
piqtku, za wyjqtkiem dni ustawowo wolnych ,cd pracy?
Odpowied2: Tak.

Dyrektor - +48 (71) 301-13-l 3 Ksigg,owoSC - +48 (71) 301-13-19
Z-cadyrektora - +48 (71) 301-13-14 Kadqi - +48(1/l) 301-13-25
Pielggniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91 Place - +48 (71) 301-13-16

Zarn6wienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Za<tpatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Ro;diczenia i Statystytrra - +48 (7 l)

Centrala - +48 (71) 301 -13-00 OrganizacjaiZ,arz1dzuie - +48 (71) 301-13-15 Infirrmatyk - +48 (71) 301-13-28
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Pytanie nr 110
fax.: +48 (7'1) 301-13-12 www.zozolawa.wror:,pl zozolawa@zozolawa,wroc,pl

Pytanie dot. projektu umowy: Zwa2ywszy na treSc $ 1 ust. 4 wzoru umowy, jakq minimalnq ilo6c (jaki procent ilo5ci
wskazanych w SIWZ)Zamawiajqcy na pewno zam6wi?
Odpowiedz na powyzsze pytanie ma istotne znac:zr=nie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanejceny. Zgodnie z pogl4dem
Krajowej lzby Odwolawczej wyra2onym m.in. w u4rroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z arL 29 ust. 1 ustawy
Prawo zam6wieh publicznych wynika obowiqzerfl dokladnego okreSlenia ptzez. zamawiajqcego iloSci zamawianych
produktow; zamawiajqcy nie jest zwolniony :z tego obowiqzku nawet jezeli nie jest w stanie przewidziec dokladnych iloSci
zamawianych produktow. W wyroku z dnia 7 metja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa lzba Odwolawcza stwierdzila, Ze ,,nie
mozna zaakceptowac postanowiefi umo\My dajqcych zamawiajEcemu calkorrvit4 nieograniczonq pod wzglgdem
iloSciowym i pozostajqcqpoza wszelkq kontrolq dowolnoSd w podjqciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw bgdqcych
orzedmiotem zamowienia".
Odpowied2: Zamawiajqcy zmienia zapisy S}IWZ rru zalqczniku nr 5 wz6r umowy, $ 1 ust. 4 na nerstqpujEcy:
Zamawilqcy zastrzega sobie prawo do nie wykou:ystania caloSci asortymentu bqrlEcego treSciqzadah niniejszej umowy

bez prawa roszczen z tego tytulu przez Wykonawcx2, z zaslrze2eniem, 2e Zamawiajqcy wykorzysta nie mniej niz 80%
asortymentu.
Pytanie nr'|11
Pytanie dot. projektu umowy: Czy Zamawiajilcy zgerdza sig aby w $ 5 ust. 5 wzoru umowy po wyrazeniu ,,w terminie do 24
godzin" zostalo dodane wyrazenie ,,w dni robocze"?
Jezeli krotki, 24-godzinny termin zalatwienia reklarracji mialby obejmowa6 rownieZ dniwolne od pracy, zwiqkszaloby to
koszty logistyczne zwiqzane z obslugq dosterw. Mialoby to niekorzystny dla Zamawiajqcego wplyw na kalkulacjQ ceny
oferowanej w przetargu.
Odpowied2: Tak, zamawiajqcy wy'a?a zgodg.
Pytanie nr 1'12
Pytanie dot. projektu umowy: Czy Zamawia.iqcy zgadza sig aby w $ 7 ust. 2 wzoru umowy wyrazenie ,,bez uprzedniego
wezwania" zostalo zastqpione wyrazeniem ,,po uprzednim pisemnym wezwaniu W'ykonawcy do nale2ytego wykonywania
umowy."?
ZwaZywszy na doniosle i nieodwracalne skutki prawne odstqpienia od umowy, celowe jest aby przed odstqpieniem od
umowy przez Zamawiajqcego wykonawcer zosl,erl wezwany do nalezytego wvkonywania umowy. Takie wezwanie
najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawc;g do nalezytego wykonywania umo,wy i pozwoli uniknq6 odstqpienia od
umowy, a tym samym uniknq6 skutk6w odstqpienia od umowy, kt6re sq niekorzystne dla obu stron.
Odpowied2: Zamawiajqcy zmienia zapisy SIWZ riv zalqczniku nr 5 wz6r umowy, g 7 ust. 2 na nastqpujqcy:
2. ZamawialAcy moze odstqpic od umowy ze skutk:iem natychmiastowym, w terminie 30 dni, jezeli:

a) Wykonawca nienale2ycie wykon uje posta no',il'ien ia n i n iejszeJ u mowy;
b)Wykonawca nie dotrzymuje terminow realizercli umowy;
c) nie wykonuje w ustalonym terminie zotlowiq:lari wynikajqcych z reklamacji

jako6ciowych, z gwarancji lub rgkojmi;
d)wykonawca w chwili zawarcia umowy podllegal rarykluczeniu z postgpowania na podstawie aft.24 ust 1 ustawy Pzp;
W przypadku, o kt6rym mowa w S 7 ust. 2, ,Zamawiajqcy zobowiqzuje siq do uprzedniegyo pisemnego wezwania
Wykonawcy do nalezytego wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.
Pytanie nr 113
Pytanie dot. projektu umowy: Czy Zamawi{ilcy zgltrdza sig aby w $ 8 ust. 1 wzoru umowy slowo ,,opo2nienia" zostalo
zastqpione slowem,,zwloki'?
Uzasadnione jest aby kara byla naliczana tylko za ;:wlokg (czyli op62nienie zawinic,ne pzez wykonawcg), nie zaS takze
za wszelkie inne op62nienia, czyli niezawinione ptzez wykonawcg. Nie ma uzasadrrienia tozszetzanie odpowiedzialnoSci
wykonawcy takZe na niezawinione naruszenie terrninu. Zgodnie z wyrokiem Krajorarej lzby Odwo{awczqz dnia 17 lipca
2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377114, ,,kara urnowna nale2y siq za niewykonanie lub nienale2yte wykonanie umowy (art.
483 i nast. Kodeksu cywilnego), a wiqc tradycyjnie' za zwlokq, a nie ka2de op62nienie w wykonaniu umowy." Podobne
stanowisko Krajowa lzba Odwolawczazalglzt wwyroku zdnia 3 sierpnia 2015r. KIO 1546/15 stwierdzajqc,,uprawnienie
do dochodzenia kar umownych w wypadku ;zaistnienia opo1nienia (a nie zwloki) pa'woduje niesluszne obciq2anie
wykonawcy skutkami okolicznoSci, za kt1re nie bgdzie on ponosil winy i nie bgdzie miat 2adnego wplywu na ich
zaistnienie. Obciq2enie wykonawcy ryzykient za w,sizelkie zdarzenia prowadzqce do nieterminowego spelnienia
Swia isty prowadzi oto zac,hwiania r6wnowagi stron stosunh:u zobowiqzaniowego, bgdqcejjego
wlaS sprzecznoSci ;t zasaclq swobody umow, o jakiej mowa w art. 353' k.c."
Odpowied2: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 11'4

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielggniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Ksigg,owoSd - +48 (71) 301-13-19
Kad4r - +48(1rl ) 301-13-25
Place - +48 (71) 301-13-16
O r ganizacja i Z.arz4dzanie - +4 8 (7 I ) 3 0 l - I 3 - I 5

Zarn6wienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zactpatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Ro:rliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informaryk - +48 (71) 301-13-28
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Pakiet 1, Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 1-7? Tgoda na wydzielenie pozwoli na udzial
w nowo utworzonym pakiecie wiqkszej iloSci ofererrt6w, a co za tym idzie na uzyskanie przezZamawiajqcego
konkurencyj nych ofert cenowo.
Odpowied2: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIVVZ.

Pytanie nr 115
Pakiet 4, Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wyd:zielenie z pakietu 1 pozycji 1-5,11i-21? Zgoda na wydzielenie pozwoli na
udzial w nowo utworzonym pakiecie wigkszej ilo$ci oferent6w, a co za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiajqcego
konku rencyj nych ofert cenowo.
Odpowied2: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SllVZ.
Pytanie nr 116
Pakiet 4, Czy Zamawialqcy w pakiecie 4 wyrazi zgodq na zaoferowanie samoprzylepnego opatrunku w rozmiarze '.

w pozycji 5 - Bx10 cm
w pozycji 6 -7 cm x Scm
pozostale parametry bez zmian?
Odpowied2: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SI\VZ dla pozycji 5, 6.

Uwaga: W przypadku, gdy Zamawiajqr;y dopruScil zmiang wielkoSci opakowania, iloSci nale2y przeliczyC do
pelnego opakowania zgodnie z regula maternatycznq ( od 0,1-0,49 w d6l, od 0,5 i powyzej w gorq).

DYREKTOR
Zr:spolu Opieki Zdrowotnej w Otawie
lek. med. Andzej Dronsejko

Zespofu

l. ndnej Dronsejl\o

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-cadyrektora -+48 (71) 301-13-14
Pielggniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Ksir2gowo6i - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48('71) 301-13-25
Plaoe - +48 (71) 301-13-16
OrganizacjaiZarz4dzanie - +48 (7I) 30I-l3-I5

Zam6wienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-l 7

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Irrformatyk - +48 (71) 301-13-28


