
Szczecinek, dnia  23.04.2019 r. 

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki  38 
78-400  Szczecinek 
        

Do wszystkich Wykonawców 
       Nr sprawy  05/2019 
       Nr ogłoszenia BZP 539017-N-2019 
       z  dnia  2019-04-17 r. 
 
 
dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów opatrunkowych i produktów  
                 do dezynfekcji 
 
Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 – dot. Pakiet 9 poz.4 i 5 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 9 poz. 4 i 5 i dopuści: Suche 
chusteczki niepylące, o wymiarach 30 x 34 cm, do stosowania na wszystkich powierzchniach i 
sprzętach medycznych. Op. zawierające naklejki do opisania dozownika do chusteczek, op. 100 szt. 
oraz kompatybilny z nimi dozownik umożliwiający zalewanie chust dowolnymi preparatami do 
dezynfekcji. lub Suche chusteczki niepylące, o wymiarach 18 x 25 cm, do stosowania na wszystkich 
powierzchniach i sprzętach medycznych. Op. zawierające naklejki do opisania dozownika do 
chusteczek, op. 300 szt. oraz kompatybilny z nimi dozownik umożliwiający zalewanie chust dowolnymi  
preparatami do dezynfekcji. 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 2 – dot. SIWZ, 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 10 poz. 5 i 6 i dopuści: Chusteczki 
bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej 
dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do 
dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, 
szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do 
dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.&nbsp; 
Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych.  
Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum 
działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 
13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1  
minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN 
EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby? lub 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do 
mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. 
Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, 
tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach 
operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, 
inkubatorów.&nbsp; Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach 
noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych  
powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w 
czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, 
Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w 
czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150sztuk w opakowaniu typu tuba i 
wkłady do tuby? lub Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych 
przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na 
działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, 
porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale 
intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli 
zabiegowych, lamp, inkubatorów.&nbsp; Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na 
oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają 
dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN  



13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, 
HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 
minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200  
sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA 
 Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 3 – dot. Pakiet 1 poz.1 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 10 poz. 7 i 8 i dopuści:Chusteczki 
do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego,  rozmiar 17 x 23 cm, nasączone alkoholem 
izopropylowym i etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- 
Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), 
wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?lubChusteczki do dezynfekcji powierzchni 
oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,&nbsp; nasączone alkoholem izopropylowym i 
etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty:  
bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), 
grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 
1 minuty) (13727, 13624, 14476)?lub Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu 
medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,&nbsp; nasączone alkoholem izopropylowym i etanolem, 
konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie  
(Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i 
grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 
minuty) (13727, 13624, 14476)? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 4 – dot. Pakiet 6 poz.13 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jałowych serwet 
operacyjnych wykonanych z gazy bez wstępnego prania, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 5 – dot. Pakiet 13  
Czy Zamawiający dopuści środek dezynfekcyjny będący produktem biobójczym mający pozwolenie na 
obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych, nieposiadający znaku CE. Ofertowany środek przeznaczony jest do 
dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych 
włącznie z placówkami służby zdrowia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 6 – dot. wzoru Umowy 
Czy Zamawiający odstąpi od §4, pkt. 9 umowy, bądź zastąpi go zapisem: “Strony ustalają, że 
nieterminowe regulowanie należności poniżej 30 dni opóźnienia przez Zamawiającego za dostarczony 
przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw, powyżej 30 dni zaległości 
w płatnościach Wykonawca może wstrzymać realizację zamówień.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 7 – dot. Pakiet 1 poz.1 
Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 8 – dot. Pakiet 1 poz.1 
Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 9 – dot. Pakiet 1 poz.5-6 



Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: 
poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz 
opakowania indywidualnego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 10 – dot. Pakiet 1 poz.10-13 
Czy zamawiający dopuści opaski elastyczne dziane z jedną zapinką wewnątrz opakowania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający:  jak w SIWZ 
 
Pytanie 11 – dot. Pakiet 1 poz. 10-13 
Czy zamawiający dopuści opaski elastyczne dziane z jedną zapinką wewnątrz opakowania, natomiast 
z drugą zapinką dołączoną osobno? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 12 – dot. Pakiet 1 poz. 14, 21-23 
 Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy 
poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % 
poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 13 – dot. Pakiet 1 poz. 14, 21-23 
Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający 
wymaga poniższej wielkości oczek? 
Rozmiar 1 - 9mm x 10mm 
Rozmiar 2 – 13mm x 15mm 
Rozmiar 3 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 4 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 6 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 8 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 14 – dot. Pakiet 1 poz. 10-13 
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom 
ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? 
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku 
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. 
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. 
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w. 
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. 
Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. 
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. 
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 15 – dot. Pakiet 1 poz. 44-45 
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: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 16 – dot. Pakiet 1 poz. 1-6,10-16,21-23,44-45 
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji  1-6,10-16,21-23,44-45 z pakietu 1. 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: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 17 – dot. Pakiet 6 poz. 1-3 
Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 18 – dot. Pakiet 6 poz. 4, 8, 12 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. lub a’2 blister x 25 szt., z przeliczeniem 
ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 19 – dot. Pakiet 6 poz. 7 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z 
przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 20 – dot. Pakiet 6 poz. 13 
Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 
cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 21 – dot. Pakiet 6 poz. 18 
Cxy zamawiający dopuści wycenę za serwete z gazy pakowaną indywidualnie, z przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 22 – dot. Pakiet 1, pozycja 5-6 
Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w 
parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , 
które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz 
chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji 
oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu 
przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 23 – dot. Pakiet 1, pozycja 27, 28 ,29 
Poz. nr 28,29,30 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych z 
włókniny SMS? Pozostałe parametry fartuchów bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 24 – dot. Pakiet 1, pozycja 52 
Poz. nr 52 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupfera jałowego z nitką RTG, z gazy 
24 nitkowej ? Pozostałe parametry tupferów bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 26 – dot. Pakiet 7, pozycja 1 
Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego 
małego, posiadającego w swoim składzie nie 2, a 3 samoprzylepne transparentne folie poliuretanowe 
15cm x 20cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 27 – dot. Pakiet 7, pozycja 4 



Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego 
bardzo dużego XL, posiadającego w swoim składzie nie 2, a 6 samoprzylepnych transparentnych folii 
poliuretanowych 20cm x 30cm? Pozostałe parametry  
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 28 – dot. Pakiet 7, pozycja 6 
Poz. nr 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego na 
płytkie rany, posiadającego w swoim składzie nie 6, a 2 samoprzylepne transparentne folie 
poliuretanowe 20cm x 30cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 29 – dot. Pakiet 14, pozycja 2 
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat na bazie aldehydu glutarowego, bez zawartości 
glioksalu, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 30 – dot. SIWZ 
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak 
 
Pytanie 31 – dot. SIWZ 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 9 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „chyba że 
opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”? Wykonawca nie powinien być 
zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem 
zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a tym samym zagrozić wykonaniu zamówienia 
publicznego. Zachowanie § 4 ust. 9 wzoru umowy w niezmienionym kształcie może niekorzystnie 
wpłynąć na wysokość cen oferowanych w przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do 
rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność zapisów § 4 ust. 9 w aktualnym brzmieniu może 
być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 32 – dot. SIWZ 
Z 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: 
Zamawiający: nie wyraża zgody  
 
Pytanie 33 – dot. Pakiet 5 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10sztuk z jednoczesnym 
przeliczeniem zamawianej ilości na 20 opakowań a`10sztuk. tj. 200 sztuk opatrunków 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza  
 
Pytanie 34 – dot. Pakiet 5 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10sztuk z jednoczesnym 
przeliczeniem zamawianej ilości na 30 opakowań a`10sztuk. tj. 300 sztuk opatrunków 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza  
 
Pytanie 35 – dot. Pakiet 5 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10sztuk z jednoczesnym 
przeliczeniem zamawianej ilości na 25 opakowań a`10sztuk. tj. 250 sztuk opatrunków 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza  
 
 
 



Pytanie 36 – dot. Pakiet 5 poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10sztuk z jednoczesnym 
przeliczeniem zamawianej ilości na 30 opakowań a`10sztuk. tj. 300 sztuk opatrunków 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza  
 
 
 
 
 

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 05/2019. 

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl 
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