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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: 
        W dniu  27.03.2014 r. wpłynęły następujące pytania: 
Paragraf 4 ust. 4 

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na: „Płatność uważana będzie za 

zrealizowaną w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.” W związku ze znacznym ryzykiem 

opóźnienia dostaw produktów ważnych dla zdrowia i życia, które to ryzyko wynika z nieczytelnych 

zamówień wysyłanych przez Szpitale prosimy o uwzględnienie lub dodanie w treści umowy 

następującej klauzuli: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów.” 

Odp: wyrażamy zgodę na powyższe zapisy. 

Dot. pakietu nr 10

1. Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: Pieluchomajtki posiadające minimum jeden 

ściągacz taliowy?

Produkty oferowane przez naszą firmę wyposażone są fabrycznie w pojedynczy ściągacz umieszczony 
w tylnej części wyrobu. Rozwiązanie technologiczne produkcji pieluchomajtek - anatomiczny kształt 
oraz falbanki boczne posiadające tzw „Kieszeń” warunkują zastosowanie wyłącznie jednego ściągacza.
Dzięki tym cechom zmniejszone jest ryzyko przeciekania, podrażnień skóry a poprawie uległa wygoda 
noszenia produktu przez użytkownika



 Odp: Nie wymaga ale dopuszcza. 

2. Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: Pieluchomajtki z zewnętrzną powłoką 
oddychającą na całej powierzchni produktu?

  Odp: Nie wymaga ale dopuszcza. 

3. Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki dzienne w rozmiarze L o 
chłonności min 2410 ml?

  Odp: Nie wymaga ale dopuszcza rozm. L chłonne. 

4. Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia:  pieluchomajtki posiadające falbanki, które 
wraz z napełnianiem się produktu wywijają się na zewnątrz oraz posiadają unikalną cechę tzw. 
„kieszeń” zatrzymującą mocz i kał wewnątrz produktu co minimalizuje ryzyko przeciekania, a tym 
samym zwiększa komfort pacjentów?

  Odp: Nie wymaga ale dopuszcza. 

5. Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki posiadające Wskaźnik 
Wilgotności umożliwiający weryfikację poziomu zużycia produktu

 Odp: Nie wymaga ale dopuszcza.

 Dnia  28.01.2004r.  Prawo  zamówień  publicznych,  WYKONAWCA  zwrócił   się  do
Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie:

1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 4 poprzez wprowadzenie
następującego zapisu:

Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy
2.  Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1.1. w przypadku zwłoki  w terminie dostawy zamawianego towaru z  przyczyn powstałych  po
stronie Wykonawcy w wysokości:

a) 0,1% wartości opóźnionej dostawy do trzeciego dnia zwłoki, ponad termin określony w
§ 3 ust. 1 jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy

b) 0,2%  wartości  opóźnionej  dostawy  powyżej  trzeciego  dnia  zwłoki,  ponad  termin
określony w § 3 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy

Odp: Przychylamy się do powyższych zapisów. 

         W dniu  28.03.2013r. wpłynęły kolejne pytania o treści: 



Pakiet nr 1 poz.1-3

Prosimy  o  wyrażanie  zapotrzebowania  na  siatki  opatrunkowe  w  opakowaniu  25m  gotowego
opatrunku z uwagi  na to,  iż  wszyscy  producenci  posiadają  w ten sposób konfekcjonowany  wyżej
wymieniony produkt.

Odp: Tak, wyrażamy zgodę. 

Pakiet nr 2 poz.1

Prosimy o odstąpienie od wymogu pow. całkowitej folii, ponieważ wartość użytkową stanowi jedynie
jej powierzchnia klejąca. Prosimy o dopuszczenie folii o rozmiarze powierzchni klejącej: 12x17cm lub
15x28cm,  spełniającej  pozostałe  wymogi  SIWZ.  Państwa  zgoda  umożliwi  nam  złożenie  ważnej  i
konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp: Dopuszczamy wy. 15 x 23 cm. 

Pakiet nr 2 poz.2

Prosimy o odstąpienie od wymogu pow. całkowitej folii, ponieważ wartość użytkową stanowi jedynie
jej  powierzchnia klejąca. Prosimy o dopuszczenie folii  o  rozmiarze powierzchni  klejącej: 28x30cm,
spełniającej pozostałe wymogi SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej
cenowo oferty.

Odp: Dopuszczamy. 

Pakiet nr 2 poz.3

Prosimy o odstąpienie od wymogu pow. całkowitej folii, ponieważ wartość użytkową stanowi jedynie
jej powierzchnia klejąca. Prosimy o dopuszczenie folii o rozmiarze powierzchni klejącej: 45x65cm lub
45x75cm,  spełniającej  pozostałe  wymogi  SIWZ.  Państwa  zgoda  umożliwi  nam  złożenie  ważnej  i
konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp:  Dopuszczamy 45 x 65 cm. 

Pakiet nr 2 poz.1

Prosimy o dopuszczenie folii o rozmiarze pow. całkowitej 15x36,5cm oraz klejącej pow. 15x28cm lub o
rozmiarze pow. całkowitej 12x22cm oraz klejącej pow. 12x17cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odp: Dopuszczamy pow. całkowitą 15 x 36,5  cm, klejąca 15 x 28  cm. 

Pakiet nr 2 poz.2

Prosimy  o dopuszczenie folii  o rozmiarze  pow. całkowitej  28x38,5cm oraz  klejącej  pow. 28x30cm,
spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odp: Dopuszczamy. 

Pakiet nr 2 poz.3



Prosimy o dopuszczenie folii o rozmiarze pow. całkowitej 45x83,5cm oraz klejącej pow. 45x75cm lub o
rozmiarze pow. całkowitej 45x72cm oraz klejącej pow. 45x65cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odp:  Dopuszczamy  rozm.  pow.  całkowitej  45x72cm  oraz  klejącej  pow.  45x65cm,  spełniającej
pozostałe wymogi SIWZ.

Pakiet nr 8 poz.1

Prosimy  o  dopuszczenie  opatrunku w rozmiarze  10x20cm, spełniającego pozostałe  warunki  SIWZ.
Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp: Dopuszcza. 

Pakiet nr 9 poz.2

Prosimy o dopuszczenie opaski gipsowej 3mx10cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odp: Nie dopuszcza. 

Pakiet nr 13 poz.2

Prosimy  o  dopuszczenie  opatrunku  w  rozmiarze  6x8cm,  spełniającego  pozostałe  warunki  SIWZ.
Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp: Dopuszcza. 

Pakiet nr 14 poz.1

Prosimy o dopuszczenie plastrów konfekcjonowanych w op.=10 pasków z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań, spełniających pozostałe wymogi SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej
i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp: Dopuszcza. 

Pakiet nr 18 poz.1

Prosimy o dopuszczenie kompresów konfekcjonowanych w op.=20sztuk z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań, spełniających pozostałe wymogi SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej
i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp: Dopuszcza. 

Pakiet 21 poz.3

Prosimy  o  dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15x20cm  lub 18x20,5cm, spełniającego pozostałe
warunki SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp: Dopuszcza 18 x 20,5 cm . 

Pakiet 22 poz.1



Prosimy  o  dopuszczenie  opatrunku  w  rozmiarze  6x7cm,  spełniającego  pozostałe  warunki  SIWZ.
Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp: Dopuszcza. 

Pakiet 22 poz.2

Prosimy  o  dopuszczenie  opatrunku w rozmiarze  10x25cm, spełniającego pozostałe  warunki  SIWZ.
Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp: Dopuszcza. 

Pakiet 22 poz.3

Prosimy  o  dopuszczenie  opatrunku w rozmiarze  20x30cm, spełniającego pozostałe  warunki  SIWZ.
Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp: Dopuszcza. 

Pakiet 23 poz.2

Prosimy  o  dopuszczenie  opatrunku  w rozmiarze  20x30cm  lub 15x15cm,  spełniającego  pozostałe
warunki SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp: Dopuszcza 15x 15 cm. 

    W dniu 28 03 2014r. wpłynęły kolejne pytania: 

dot. pakietu nr 17  poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie  w/ w/w siatek polipropylenowych niewchłanialnych, monoofilamentowych
w wym. 8 x 15  cm? 

Odp: Dopuszcza. 

Pyt 2 dot. pakietu nr 17, poz. 1 Prosimy o wydzielenie  w w/w pozycji z pakietu nr 17 ? 

Odp: Wydzielamy do nowego 31 pakietu.  W załączeniu pakiety.

        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


