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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych 

SR/XV-270-19-SS/20 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę 

materiałów opatrunkowych. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku uciskowego sterylnego z częścią chłonną 

18/20mm z opaska klejącą 38/72 mm 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane rozwiązanie. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku uciskowego sterylnego w opakowaniu 50 szt. z 

możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane rozwiązanie. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 6 poz. 1-2 

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o długości 9,14m. 

2.Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w jednostce miary powinno być sztuka czy 

opakowanie, ponieważ w opisie przedmiotu nie jest określona ilość sztuk w opakowaniu. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza opatrunek o długości 9,14m. 

Ad. 2. W jednostce miary powinna być sztuka. 

 

PYTANIE: 

dotyczy Zapisów SIWZ  

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii 

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).  

Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie 

wszelkiej koresondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-

2020 r. dostępne pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-

dobie-zagrozenia-epidemicznego) 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie przewidział możliwości składania ofert drogą elektroniczną. 

 

PYTANIE: 
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dotyczy Pakietu nr 2  

Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności zapis dotyczący zachowania 

zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania zwracam się z wnioskiem o wydzielenie poz. 2 – 

ZESTAW UNIWERSALNY – do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej 

jakościowo i cenowo oferty. Opisany skład zestawu uniwersalnego znajduje się w ofercie wielu 

wykonawców. W przypadku, kiedy Zamawiający pakietuje specjalistyczne/dedykowane zestawy 

obłożeń wraz z obłożeniem uniwersalnym będącym w ofertach innych wykonawców, a różniący się 

niuansami, jak np. wielkość ręczników czy szerokość taśmy ogranicza skutecznie możliwość złożenia 

oferty innym wykonawcom. Działanie takie jest niezgodne z ustawą PZP.  

Zamawiający winien opisać oczekiwane przez siebie zestawy w sposób umożliwiający złożenie oferty 

równoważnej – pakietowanie podstawowych obłożeń nie daje pozostałym wykonawcom takiej 

możliwości. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 2 niżej opisanego zestawu 

minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ?  

Zestaw serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu. Skład minimalny:  

a) serweta - ekran anestezjologiczny min 150/240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej 

części serwety - 1 szt.  

b) serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt.  

c) serweta dolna 180/180 cm wykończona taśmą w środkowej części serwety:1 szt.  

d) pokrowiec na stolik Mayo 79x145cm z mocnej foli ( grubość min 60 μm) z dodatkową zewnętrzną 

warstwą chłonną pod narzędzia o wymiarach min 65/85 cm z laminatu dwuwarstwowego PE+PP -1 

szt.  

e) ściereczki chłonne 30,5x34 cm 2szt.  

f) taśmy włókninowe maksymalnie: 9/50cm - 1szt.  

g) serweta owinięcie z folii PE nieprzemakalnej: 150/190cm + środkowa, włókninowa warstwa 

absorpcyjna: 75/190cm jako np. przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt.  

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego: PE+PP o gramaturze 60g/m2 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

dotyczy pakietu 2 pozycja 15 

Czy Zamawiający dopuści w Zestawie do małych zabiegów serwetkę z pkt 1 o wymiarach 45x75cm o 

takich samych parametrach, reszta zestawu bez zmian? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuści w Zestawie do małych zabiegów serwetkę z pkt 1 o wymiarach 45x75cm o 

takich samych parametrach, reszta zestawu bez zmian. 

 

 

 


