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 WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy:    postępowania nr 2/2014 na  dostawę materiałów opatrunkowych dla PCZ w Kamiennej Górze Sp z 
o. o.  

  
              Działając na podstawie art. 38  ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 
2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmn.)  Zamawiający informuje iż w dniu  27.03.2014r. wpłynęły  pytania  o treści jak 
niżej: 

Pakiet nr 27, poz. 1-3:
Czy  Zamawiający  dopuści  opatrunek  hydrokoloidowy  zapewniający  idealne  wilgotne  środowisko

leczenia rany, stosowany w leczeniu ran ze średnim i małym wysiękiem, tworzący lepki żel wchłaniający wysięk
(ale nie przylegający do rany) ?

Wymóg opatrunków składających się z trzech różnych hydrokoloidów wskazuje tylko na jednego
producenta, a rozwiązanie to nie ma wpływu na jakość samych opatrunków, ogranicza również możliwość
złożenia większej liczby ofert konkurencyjnych cenowo.
Odp: Dopuszcza. 
             W tym samym dniu wpłynęły pytania: 
Pytanie:

Pakiet nr 2, poz. 1

Czy  Zamawiający  dopuści  w  wyżej  wymienionej  pozycji  folię  operacyjną  o  pow.  całkowitej  27x10cm,

powierzchnia klejąca zgodnie z siwz?

Odp: Dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ligniny w op. a’5 kg z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odp: Wyraża zgodę.

pytania dot. treści umowy:

1. 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. 

2. Jaki  procent  ilości  wyrobów  określonej  w  umowie  zostanie  przez  Zamawiającego  na  pewno

zamówiony?

Odp: Zamawiający będzie sukcesywnie zamawiał towar w okresie trwania umowy. 

 



4. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej

stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp: Tak, wyraża zgodę na powyższy zapis. 

5. 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 wyrażamy zgody. 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy par. 7 pkt 2 i dopisanie słów: „po uprzednim

wezwaniu Wykonawcy”? 

Odp: Nie wyrażamy zgody. 

W dniu 27 03 2014  uczestnik postępowania przetargowego zwraca się z następującymi zapytaniami:

Pytania 1  Pakiet 2  pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 15x20cm o pow. klejącej 15x16cm.

Odp: Dopuszcza. 

Pytania 2  Pakiet 2  pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 56x84cm o pow. klejącej 56x77cm.

Odp: Dopuszcza. 

Pytania 3  Pakiet 2  pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 55x55cm o pow. klejącej 51x55cm.

Odp: Nie dopuszcza. 

Pytania 4  Pakiet 4  pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie kompresów pakowanych a’3szt spełniających pozostałe wymagania SIWZ, z 

przeliczeniem podanych ilości.

Odp: Dopuszcza. 

Pytania 5  Pakiet 13  pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie plastra pod kaniule na włókninie w rozmiarze 7,6x5,1cm lub w rozmiarze 6x8cm.

Odp: Dopuszcza 6x8 cm. 

Pytania 6  Pakiet 14  pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie pasków do zamykania ran w opakowaniu a’3 paski z przeliczeniem podanych ilości.

Odp: Dopuszcza. 

Pytania 7  Pakiet 15  pozycja 1-2

Prosimy o dopuszczenie serwet operacyjnych z nitką RTG i z tasiemką, spełniających pozostałe wymagania 

SIWZ.

Odp: Dopuszcza. 

Pytania 8  Pakiet 18  pozycja 1



Prosimy o dopuszczenie kompresów gazowych 12 warstwowych, 17 nitkowych, spełniających pozostałe 

wymagania SIWZ.

Odp:  Nie dopuszcza. 

Pytania 9  Pakiet 18  pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie kompresów gazowych bez nitki RTG spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp: Nie dopuszcza. 

Pytania 10  Pakiet 19  pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie niesterylnych tupferów okrągłych w kształcie orzecha włoskiego z nitką RTG w 

rozmiarze 15x15cm.

Odp: Dopuszcza. 

Pytania 11  Pakiet 21  pozycja 1-3

Prosimy o dopuszczenie opatrunków jałowych z pianki poliuretanowej nieprzylepnych, spełniających pozostałe 

wymagania SIWZ.

Odp: Dopuszcza. 

Pytania 12  Pakiet 21  pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie opatrunków jałowych z pianki poliuretanowej w rozmiarze 10x20cm lub 15x15cm?

Odp: Dopuszcza 10x20 cm. 

Pytania 13  Pakiet 22  pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 6x7cm.

Odp: Dopuszcza. 

Pytania 14  Pakiet 22  pozycja 2-3

Prosimy o dopuszczenie opatrunków poliuretanowych z wkładem chłonnym w części centralnej opatrunku. 

Odp: Dopuszcza. 

Pytania 15  Pakiet 22  pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie opatrunków poliuretanowych w rozmiarze 10x25cm.

Odp: Nie dopuszcza. 

        Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych  075/744-
90-33. 

            Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania. 

sporządziła: mgr Ewelina Wincza 

z poważaniem 
 

Prezes Zarządu 
mgr Wiktor król


