
1 

 

 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 
58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 

(075) 744-9036    fax. (075) 744-3103 
http://www.pcz.org.pl   e-mail: pcz@pcz.org.pl 

KRS 0000169608   Wys. kap. zakł. 4 916 000,00 zł 
 

 

 

              

Kamienna Góra, 01.02.2019 r. 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Nazwa postępowania:  Dostawa materiałów opatrunkowych Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:      PN 1/2019 
 
 

I.  Działając na podstawie art.38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania  
o następującej treści: 

 
 
Pytanie nr 1: 
Dotyczy: PN 1/2019, Część 11, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek chirurgiczny (rozmiar 8cm x 10cm)  zapobiegający 
infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej 
substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do 
powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz 
patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcusaureus, Streptococcusspecies, 
Escherichia coli, Pseudomonasaeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów 
MRSA (oporny na metycylinęStaphylococcusaureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii 
 mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci 
oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w 
krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający dopuszcza opatrunek określony w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 2: 
Dotyczy: PN 1/2019, Część 11, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek chirurgiczny (rozmiar 8cm x 15cm)  zapobiegający 
infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej 
substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do 
powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz 
patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcusaureus, Streptococcusspecies, 
Escherichia coli, Pseudomonasaeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów 
MRSA (oporny na metycylinęStaphylococcusaureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii 
 mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci 
oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w 
krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający dopuszcza opatrunek określony w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 3: 
Dotyczy: PN 1/2019, Część 11, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek chirurgiczny (rozmiar 10cm x 20cm)  zapobiegający 
infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej 
substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do 
powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz 
patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcusaureus, Streptococcusspecies, 
Escherichia coli, Pseudomonasaeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów 
MRSA (oporny na metycylinęStaphylococcusaureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii 
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mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci 
oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w 
krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający dopuszcza opatrunek określony w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 4: 
Dotyczy: PN 1/2019, Część 11, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek chirurgiczny (rozmiar 10cm x 30cm)  zapobiegający 
infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej 
substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do 
powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz 
patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcusaureus, Streptococcusspecies, 
Escherichia coli, Pseudomonasaeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów 
MRSA (oporny na metycylinęStaphylococcusaureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii 
 mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci 
oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w 
krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający dopuszcza opatrunek określony w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3-6  z Części nr 11 i stworzy osobny pakiet?  
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży 
się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający nie wydziela ww. pozycji i nie tworzy osobnego pakietu. 
 
 
Pytanie nr 6: 
dotyczy Części 1 
Prosimy o sprecyzowanie czy podana przez Zamawiającego j.m. i ilość dotyczy metrów siatki w stanie 
luźnym czy rozciągniętym? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Podana przez Zamawiającego ilość dotyczy siatki w stanie rozciągniętym. 
 
 
Pytanie nr 7: 
dotyczy Części nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 1 poz. 1 siatki opatrunkowej na 
„ramię/przedramię” lub „głowę” ? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji zaoferowanie siatki opatrunkowej na „ramię/przedramię” lub 
„głowę”. 
 
 
Pytanie nr 8: 
dotyczy Części nr 1 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 1 poz. 2 siatki opatrunkowej na „udo/kolano” 
lub „tors dziecka” ? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w ww. pozycji siatki opatrunkowej na „udo/kolano” lub „tors 
dziecka”. 
 
 
Pytanie nr 9: 
dotyczy Części nr 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet gazowych posiadających oprócz chipa RTG 
dodatkowo tasiemkę, umożliwiającą bezpieczne umocowanie? 
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Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwet gazowych posiadających oprócz chipa RTG dodatkowo 
tasiemkę, umożliwiającą bezpieczne umocowanie. 
 
 
Pytanie nr 10: 
Czy Zamawiający w Części nr 3 w pozycji 1 i 2 wymaga gazy opatrunkowej 13-nitkowej, czy 17-nitkowej? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zamawiający dopuszcza gazę 13-nitkową i również dopuszcza gazę 17-nitkową. 
 
 
Pytanie nr 11: 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 w pozycji 1 gazę opatrunkową pakowaną w składki po 100 mb, 
co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiajacemu otrzymanie atrakcyjnej 
oferty cenowej? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji gazę opatrunkową pakowaną w składki po 100 mb. 
 
 
Pytanie nr 12: 
Czy Zamawiający wymaga w Części nr 3 w pozycji 2 gazy jałowej sterylizowanej parą wodną? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji gazę jałową sterylizowaną parą wodną. 
 
 
Pytanie nr 13: 
Czy Zamawiający wymaga w Części nr 4, aby oferowane kompresy posiadały podwijane brzegi 
zapobiegające wysnuwaniu się luźnych nitek ze struktury kompresu? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji kompresy posiadające podwijane brzegi zapobiegające 
wysnuwaniu się luźnych nitek ze struktury kompresu. 
 
 
Pytanie nr 14: 
Pakiet 9, poz. 1,2,3: 
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego 
skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 14: 
Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały zabezpieczenia zapewniające 
zapobieganiu wypływu moczu i kału. 
 
 
Pytanie nr 15: 
Pakiet 9, poz. 1,2,3: 
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne ściągacze taliowe, które 
pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Zamawiający nie wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne ściągacze taliowe. 
 
 
Pytanie nr 16: 
Pakiet 9, poz. 1,2,3: 
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne przylepcorzepy z 
możliwością wielokrotnego mocowania w dowolnym miejscu produktu, co pozwala na optymalne 
dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały przylepce z możliwością 
wielokrotnego zapinania i odpinania. 
 
 
 



4 

 

Pytanie nr 17: 
dot. treści umowy: 
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? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 17: 
Tak, terminy określone w SIWZ odnoszą się do dni roboczych, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo 
wolnych od pracy. 
 
 
Pytanie nr 18: 
dot. treści umowy: 
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 18: 
Zamawiający nie precyzuje ilości wyrobów, która zostanie na pewno zamówiona. Określone w SIWZ ilości 
materiałów opatrunkowych oszacowane są wg dotychczasowego zużycia. Faktyczna ilość zamówionych 
materiałów wynikać będzie z bieżących potrzeb, jednak w ocenie Zamawiającego jeżeli nie wystąpią 
szczególne zmiany warunków realizacji świadczeń szpitalnych, ilość faktyczna powinna być zbliżona do 
ilości określonych w SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 19: 
dot. treści umowy: 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej 
stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 19: 
Zamawiający przewidział taką okoliczność w SIWZ (§15 ust.3-4 Wzoru umowy). 
 
 
Pytanie nr 20: 
dot. treści umowy: 
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 na pytanie nr 20: 
Zamawiający nie wprowadza zmian treści SIWZ w tym zakresie. 
 
 
Pytanie nr 21: 
dot. treści umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy par. 12 pkt 2 i dopisanie słów: „po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy”? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 21: 
Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 22: 
dot. treści umowy: 
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? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 22: 
W przypadku braku możliwości dostarczenia wyrobów zaoferowanych w ofercie z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia zamienników o nie gorszych 
parametrach i w takiej samej cenie, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 
 
 
Pytanie nr 23: 
Pakiet nr 2, poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 40x50,5 cm, 
powierzchnia klejąca 40x42 cm. 
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Odpowiedź na pytanie nr 23: 
Zamawiający dopuszcza folię operacyjną o parametrach określonych w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 24: 
Pakiet nr 2, poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 28x38,5 cm, 
powierzchnia klejąca 28x30 cm. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 24: 
Zamawiający nie dopuszcza folii operacyjnej określonej w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 25: 
Pakiet nr 2, poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 56x88,5 cm, 
powierzchnia klejąca 56x80 cm. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 25: 
Zamawiający dopuszcza folię operacyjną o parametrach określonych w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 26: 
Pakiet nr 11, poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra w rozmiarze 8,5x11,5 cm. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 26: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji plaster w rozmiarze 8,5x11,5 cm. 
 
 
Pytanie nr 27: 
Pakiet nr 11, poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra w rozmiarze 6x8 cm. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 27: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji plaster w rozmiarze 6x8 cm. 
 
 
Pytanie nr 28: 
Pakiet nr 11, poz.4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra w rozmiarze 10x15 cm. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 28: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji plaster w rozmiarze 10x15 cm. 
 
 
Pytanie nr 29: 
Pakiet 2 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii operacyjnej w rozmiarze całkowitym 27 x 30 cm, 
powierzchnia lepna 20 x 30 cm?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 29: 
Zamawiający dopuszcza folię operacyjną o parametrach określonych w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 30: 
Pakiet 2 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii operacyjnej w rozmiarze całkowitym 55 x 87 cm, 
powierzchnia lepna 55 x 80 cm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 30: 
Zamawiający dopuszcza folię operacyjną o parametrach określonych w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 31: 
Pakiet 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10 x 20 cm? 
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Odpowiedź na pytanie nr 31: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji opatrunek w rozmiarze 10 x 20 cm. 
 
 
Pytanie nr 32: 
Pakiet 13 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej w rozmiarze 55 x 65 cm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 32: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji serwetę operacyjną w rozmiarze 55 x 65 cm. 
 
 
Pytanie nr 33: 
Część 3, poz. 1 
Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 33: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m. 
 
 
Pytanie nr 34: 
Część 3, poz. 1 
Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 34: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości. 
 
 
Pytanie nr 35: 
Część 3, poz. 1  
Czy zamawiający odstąpi od wymogu klasy IIA , gdyż gaza jest jest produktem niejałowym , w związku z 
tym nie używa się jej w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby była 
sklasyfikowana w klasie II a? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 35: 
Zamawiający odstępuje w tej pozycji od wymogu klasy IIA.  
 
 
Pytanie nr 36: 
Część 4, poz. 4-6 
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4-6 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie 
ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do 
wartości rynkowej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 36: 
Zamawiający nie wydziela pozycji i nie tworzy odrębnego pakietu. 
 
 
Pytanie nr 37: 
Część 4, poz. 4-6 
Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem 
oferty są produktami niesterylnymi, w związku z  tym nie używa się ich w zabiegach medycznych 
wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 37: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycjach wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4. 
 
 
Pytanie nr 38: 
Część 5 Poz. nr 1-3 
Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane opaski dziane wykonane były z wiskozy, która jest materiałem 
pochodzenia naturalnego oraz przepuszczającej powietrze (w przeciwieństwie do oferowanych również na 
rynku opasek poliestrowych)? 
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Odpowiedź na pytanie nr 38: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycjach opaski dziane wykonane z wiskozy. 
 
Pytanie nr 39: 
Część 5 Poz. nr 4 
Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowana opaska elastyczna posiadała rozciągliwość 300%? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 39: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji zaoferowanie opaski elastycznej posiadającej rozciągliwość 300%. 
 
 
Pytanie nr 40: 
Część 5 Poz. nr 4 
Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowana opaska elastyczna posiadała w opakowaniu dwie zapinkami? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 40: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji zaoferowanie opaski elastycznej posiadającej dwie zapinki. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają 
zmianie. 

 
 
 
 

            Prezes Zarządu 
 
         /-/ Barbara Kosak 


