
 

 

SZP/RW 

                                                                                                                Warszawa, 10 listopada 2020 r. 
DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego 
                                        LICZBA STRON: 14 
 
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sterylnych, jednorazowych 
obłożeń pola operacyjnego do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy:  
98-W-D-10-2020. 
_____________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu 
pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
  
Pytanie 1. 
Dotyczy zapisów SIWZ  
W związku z występowaniem koronawirusa  w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu 
epidemicznego oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów 
odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania 
w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie 
zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy 
PZP). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 2. 
Dotyczy zakresu nr  1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego z trójścieżkowym 
szwem wykonanym techniką ultradźwiękową, posiadającego miękkie poliestrowe mankiety. 
Rodzaj i rozmiar fartucha w postaci nadruku umieszczonego bezpośrednio na fartuchu, 
widoczne zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Opakowanie jest zaopatrzone w 4 etykiety 
samoprzylepne do archiwizacji danych. Produkt zapakowany w opakowanie pośrednie 
kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
 

  



 

Pytanie 3. 
Dotyczy zakresu 2, pozycja nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu dwuwarstwowego  
o gramaturze min. 55 g/m2 i poniższym składzie: 
- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona o wymiarach min. 140cm x 190cm 
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach min. 80cm x 145cm 
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 28 cm) o wymiarach min. 315cm 
x 250cm 
- 1 serweta dla noworodka o wymiarach min. 90cm x 100cm 
- 1 taśma samoprzylepna o wymiarach min. 10cm x 50cm 
- 4 ręczniki celulozowe o wymiarach min. 30cm x 33cm 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniających pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Pytanie 4 
Dotyczy zakresu nr 2, pozycja nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
sterylnego zestawu brzuszno-kroczowego wykonanego z laminatu dwuwarstwowego  
o gramaturze min. 55 g/m2 i poniższym składzie: 
- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona o wymiarach min. 140cm x 190cm 
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach min. 80cm x 145cm 
- 1 serweta brzuszno-kroczowa z padami chłonnymi (otwory 19 x 29 cm i 9 x 12 cm)  
o wymiarach min. 230cm x 250cm 
- 4 ręczniki celulozowe o wymiarach min. 30cm x 33cm 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 5 
Dotyczy zakresu nr 2, pozycja nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
sterylnego zestawu ginekologicznego wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 
min. 55 g/m2 i poniższym składzie: 
- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona o wymiarach min. 140cm x 190cm 
- 1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów i otworem (9 x 12 cm) 
o wymiarach min. 290cm x 250cm 
- 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki o wymiarach min. 75cm x 90cm 
- 1 taśma samoprzylepna o wymiarach min. 10cm x 50cm 
- 1 ręcznik celulozowy o wymiarach min. 30cm x 33cm 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 6. 
Dotyczy zakresu nr 2, pozycja nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
sterylnego zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 
min. 55 g/m2 i poniższym składzie: 
- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona o wymiarach min. 140cm x 190cm 
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach min. 80cm x 145cm 
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna o wymiarach min. 200cm x 175cm 
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna o wymiarach min. 150cm x 240cm 



 

- 2 samoprzylepne serwety operacyjne o wymiarach min. 75cm x 90cm 
- 1 taśma samoprzylepna o wymiarach min. 10cm x 50cm 
- 4 ręczniki celulozowe o wymiarach min. 30cm x 33cm 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Pytanie 7. 
Dotyczy zakresu nr 2, pozycja nr 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
samoprzylepnej sterylnej serwety operacyjnej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego  
o gramaturze min. 55 g/m2 i wymiarach 75cm x 75cm. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Pytanie 8. 
Dotyczy zakresu nr 2, pozycja nr 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
samoprzylepnej sterylnej serwety operacyjnej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego  
o gramaturze min. 55 g/m2 i wymiarach 90cm x 100cm. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Pytanie 9. 
Dotyczy zakresu nr 2, pozycja nr 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
samoprzylepnej kieszeni o wymiarach 30cm x 32cm. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Pytanie 10. 
Dotyczy zakresu nr 2, pozycja nr 8: czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
samoprzylepnej kieszeni o wymiarach 38cm x 43cm. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Pytanie 11. 
Dotyczy zakresu nr 2, pozycja nr 9: czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
samoprzylepnej kieszeni dwukomorowej o wymiarach 40cm x 46cm. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Pytanie 12. 
Dotyczy zakresu 3: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zakresie  
nr 3 Zestaw do znieczulenia przewodowego o składzie zestawu:  



 

- Serweta na stolik intrumentariuszki o rozmiarze 50x70 cm (zamiast 45 cm x 75 cm)  
z laminatu dwuwarstwowego z włókniny polipropylenowopolietylenowej o gramaturze min. 
59 g/m2 na całej powierzchni, odporność na przenikanie cieczy min 200 cm H2O, 
wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 89 kPa – 1 szt owinięcie zestawu.  
- Serweta z dwuwarstwowej włókniny foliowana polipropylenowo-polietylenowa  
o gramaturze min 59 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min 200 H2O, wytrzymałość na 
wypychanie na sucho min 89 kPa. Wymiary serwety 75 cm x 75 cm z jednym wycięciem  
w postaci półkola na krawędzi w środkowej części serwety o wymiarach szer 18cm x głębokość 
9 cm, w pozostałej części boków serwety z wycięciem znajduje się przylepiec o szer 5 cm na 
całej jej długości – 1 szt.  
- Kompres gazowy 17 nitkowy 8 warstwowy o wymiarach 7,5cm x 7,5cm – 5 szt.  
- Tupfer fasolka z gazy 17 nitkowy o wymiarach gazy przed złozeniem 30cm x 30cm, wielkość 
po złożeniu około 3 cm – 5 szt.  
- Pean o dł. 14 cm w kolorze zielonym/niebieskim – 1 szt.  
Sterylizacja tlenkiem eytlenu. Opakowanie papierowofoliowe zawierające min. dwie naklejki 
samoprzylepne: zawierające symbol, numer lot, producenta, data ważności, kod kreskowy.  
Chcielibyśmy nadmienić, że Zamawiający obecnie pracuje na naszym produkcie i nie zgłaszał 
reklamacji.? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 

Pytanie 13. 
Dotyczy zakresu 1, pozycji 1: Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny jednorazowego 
użytku pakowany w opakowanie papier folia będące barierą sterylną oraz dodatkowo 
zabezpieczone owinięciem z włókniny polipropylenowej?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniających pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Pytanie 14. 
Dotyczy zakres 1, pozycji 1: Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne – 
trzyścieżkowy szew ultradźwiękowy zapewniający trwały i mocny połączenie materiału 
fartucha?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 15. 
Dotyczy zakresu 1, pozycji 1: Czy zamawiający dopuści rękaw o kroju prostym zapewniający 
równoważną swobodę ruchów operatora?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 16. 
Dotyczy zakresu 1, pozycji 1: Czy zamawiający dopuści minimum dwie naklejki samoprzylepne 
z nr katalogowym dla potrzeb dokumentacji?    
 
Odpowiedź Zamawiającego: 



 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Pytanie 17. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 1: Czy zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę na stolik Mayo  
w rozmiarze 80cm x 140cm?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Pytanie 18. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 1: Czy zamawiający dopuści wzmocnioną serwetę na stół 
instrumentalny o wymiarze 150cm x 190cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Pytanie 19. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 1: Czy zamawiający dopuści serwetę na pacjentkę rozmiar 200cm x 
320cm w wypełnioną samoprzylepną folią operacyjną z torbą do zbiórki płynów wyposażoną 
w dwa porty do odprowadzenia płynów oraz sztywnik ułatwiający ukształtowanie torby? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Pytanie 20. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 1: Czy zamawiający dopuści taśmę przylepną do drenów 10cm x 
50cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Pytanie 21. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 1: Czy zamawiający dopuści 4 ręczniczki chłonne o wymiarach 
30cm x 30cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Pytanie 22. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 1: Czy zamawiający dopuści serwetę chłonną dla noworodka  
o wymiarze 75cm x 80cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ. 

 
 



 

 
Pytanie 23. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 1: Czy zamawiający dopuści serwetę główną wykonaną  
z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 nie zawierająca 
celulozy i wiskozy? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 24.   
Dotyczy zakresu 2, pozycji 1: Czy zamawiający dopuści serwetę główną o odporności na 
penetrację płynów 188 cm H2O? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 25. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 2: Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji brzuszno-
kroczowych o składzie: 
• 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem 
samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem 
samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
• 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 
• 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm 
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 
150 cm x 190 cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 26.  
Dotyczy zakresu 2, pozycji 2: Czy zamawiający dopuści serwetę główną wykonaną z chłonnego 
i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Pytanie 27. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 2: Czy zamawiający dopuści serwetę główną o odporności na 
penetrację płynów 188 cm H2O? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 28. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 3: Czy zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny o większym 
składzie jak poniżej: 



 

• 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny,  
z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana  
z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm 
• 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego  
i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu  
o wymiarach 150 cm x 190 cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 29. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 3: Czy zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej 
włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone 
we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami 
przewodów? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 30. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 3: Czy zamawiający dopuści serwety o odporności na penetrację 
płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Chłonność wzmocnienia min. 680%? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 31. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 4: Czy zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie: 
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm 
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm 
• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm 
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm  
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu  
o wymiarach 150 cm x 190 cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniających pozostałe 
wymogi SIWZ 

Pytanie 32. Pyt 26 takie samo 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 4: Czy zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego  
i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ. 



 

Pytanie 33. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 4: Czy zamawiający dopuści serwety o odporności na penetrację 
płynów  w obszarze krytycznym >981 cm H2O? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ. 

Pytanie 34. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 6: Czy zamawiający dopuści serwetę przylepną rozmiar 90 x 120 
cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Pytanie 35. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 8: Czy zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną o rozmiarze 
50cm x 60cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ 

Pytanie 36. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 9: Czy zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną, dwukomorową 
40cm x 30cm?   
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ 

Pytanie 37. 
Dotyczy zakresu 3: Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
- serweta główna o rozmiarze 50 x 75 cm, dwuwarstwowy laminat o gramaturze 60g/m2, 
odporność na przenikanie cieczy 120 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 
110/100 kPa 
- serweta 75 x 90 cm z przylepnym otworem o wymiarach 10 x 15 cm, na każdym rogu serwety 
przylepiec, wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2, odporność na 
przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108/95 kPa 
- kompres gazowy 17 nitkowy 8 warstwowy o wymiarach 7,5cmx7,5cm – 5 szt. Tupfer kula  
z gazy 17 nitkowy o wymiarach 15 x 15 cm lub 30 x 30 cm – 5 szt Pean o dł 14cm w kolorze 
zielonym/niebieskim –1 szt. ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 38. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 1: Prosimy o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie  
i parametrach:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 
4 ręczniki 30 cm x 40 cm 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 



 

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej ,absorbującej 
płyny 
1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami 
prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, 
okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada  zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 
cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm ) z 
lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek 
kończyn górnych. 
Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57 g/m² nie 
zawierająca celulozy i wiskozy. Odporność na przenikanie cieczy – min. 129 cm H₂O 
Osobno pakowana taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9 x 50 cm 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 39. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 2: Prosimy o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie  
i parametrach: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 
4 ręczniki 30 cm x 40 cm 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 
1 serweta brzuszno - kroczowa 260 cm x 310 cm 
ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm 
z otworem w okolicy jamy brzusznej 35 cm x 37 cm otoczonym folią chirurgiczną (rozmiar 
okna) z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, z dwoma zinegrowanymi dwukomorowymi 
kieszeniami na narzędzia, z osłoną podpórki na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami 
do przewodów i drenów 1 serweta do podłożenia pod pacjenta z zakładką do sterylnej 
aplikacji 75x120 cm. Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 
min. 57 g/m² nie zawierająca celulozy i wiskozy. Odporność na przenikanie cieczy – min. 129 
cm H₂O 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 40. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 3: Prosimy o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie  
i parametrach: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 
2 ręczniki 30 cm x 40 cm 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 
1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm 
1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230  cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na 
kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem 
i zaworem. Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57 
g/m² nie zawierająca celulozy i wiskozy. Odporność na przenikanie cieczy – min. 125 cm H₂O 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 



 

Pytanie 41. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 4: Prosimy o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie  
i parametrach: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm 
2 ręczniki 30 cm x 40 cm                                                           
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm                             
1 taśma samoprzylepna 9x50cm    
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 
1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm 
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm paskiem samoprzylepnym 80cm 
Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57 g/m² nie 
zawierająca celulozy i wiskozy. Odporność na przenikanie cieczy – min. 129 cm H₂O 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 42. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 5: Prosimy o dopuszczenie serwety przylepnej o gramaturze min. 
57 g/m². pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ  

Pytanie 43. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 6: Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowego laminatu 
 o gramaturze 57 g/m² przylepna rozmiar 90 x 110 cm. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ.  

Pytanie 44. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 7: Prosimy o dopuszczenie kieszeni przylepnej w rozmiarze 38 x 40 
cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ  

Pytanie 45. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 8: Prosimy o dopuszczenie kieszeni przylepnej w rozmiarze 38 x 40 
cm. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ  

Pytanie 46. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 9: Prosimy o dopuszczenie kieszeni przylepnej w rozmiarze 38 x 40 
cm dwie sekcje. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 



 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrze, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ  

Pytanie 47. 
Zwracamy się z prośba o wprowadzenie w § 8 wzoru umowy zapisu umożliwiającego stronom 
rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie 
następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 
miesięcznego okresu wypowiedzenia.” Należy zauważyć, że w przypadku umów 
długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 lat w momencie zawierania umowy strony nie 
są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny 
wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób 
kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach, 
Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie 
podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli  
z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na 
dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli 
pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po 
kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał 
skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej 
obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają  
w tym zakresie żadnych zakazów. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 48. 
W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości 
spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu 
producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 7 wzoru umowy proponowanego zapisu: 
„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia  kar lub odszkodowań zawartych 
niniejszej umowie  z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile 
opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemię 
Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu 
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu 
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych 
kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.”. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 49. 
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wzoru umowy następującego paragrafu: „1. Żadna ze 
Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy 
danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 
2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą 
Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły 
przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują  



 

w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej 
itp. 
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 
utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę  
o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, 
alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi 
kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim 
jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, 
jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą 
w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron 
dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że 
Strony postanowiły inaczej.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 50. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie  
w w/w pozycji zestawu ginekologicznego zawierającego 1 serwetkę do rąk oraz posiadającego 
dodatkowo osłonę na stolik Mayo w rozm. 80x145cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniających pozostałe 
wymogi SIWZ  

Pytanie 51. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji 
serwety przylepnej o wymiarach 75x90 cm?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniających pozostałe 
wymogi SIWZ  

Pytanie 52. 
Dotyczy zakresu 2, pozycji 8 i 9: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody 
na zaoferowanie w pozycji 8 i 9 kieszeni nieznacznie różniących się parametrami – to jest  
o wymiarach 30x40 cm. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniających pozostałe 
wymogi SIWZ.  

Pytanie 53. 
Dotyczy wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację § 2 ust. 4 lit. b. projektu umowy poprzez 
nadanie mu następującej treści: „zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem 
zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego 
zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena 
netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie 
wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące 
przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego 



 

uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany 
właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od 
jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach 
określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie 
Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej 
wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT 
od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nadaje następujące brzmienie § 2 ust. 4 lit. b. Projektu Umowy:  
„b.  zmiany stawki podatku VAT – w takim przypadku zmianie ulegną ceny brutto oferowanych 

leków, w stosunku do wskazanych załącznikami do niniejszej umowy, a zmiany te 
następować będą z dniem wejścia w życie przepisów regulujących te zmiany, bez 
konieczności odrębnych, pisemnych aneksów”.  

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia również treść par. 11 ust. 4 Projektu Umowy 
na:  
„Każda ze zmian wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem wyjątku 
wskazanego postanowieniem §2 ust. 4 lit. b umowy.” 
 

Pytanie 54. 
Dotyczy wzoru umowy: Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 3 projektu umowy. UZASADNIENIE: 
Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki 
zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści 
art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, 
ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot 
tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę 
konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę 
sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 55. 
Dotyczy wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 4 tiret pierwsze projektu umowy 
poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 56. 
Dotyczy wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 5 tiret trzecie projektu umowy 
poprzez dookreślenie „niewłaściwych” opakowań. UZASADNIENIE - Zamawiający, jako 
podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie 
publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi 
mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także z zasady prawa cywilnego, 
wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby 



 

sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia 
społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania 
prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie 
KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje treść § 6 ust. 5 tiret trzeci projektu umowy w następujący sposób: „ - 
dostarczenia towarów w opakowaniach niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i 
wymaganiami SIWZ.” 

Pytanie 57. 
Dotyczy wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 projektu umowy poprzez 
dookreślenie iż przewidziana nim kara umowna naliczana będzie od wartości zamówionego  
a niedostarczonego towaru i wynosić będzie ona 0,5% wartości zamówionego  
a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 58. 
Dotyczy wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację § 7 ust.2 i 3 projektu umowy poprzez 
obniżenie przewidzianych nimi kar umownych do 5% wartości niezrealizowanej części umowy 
brutto. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące 
kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może 
prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  
(Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu 
cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie 
pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec 
Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na 
Wykonawcę. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Agnieszka Łyda 


