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  KCZ/ORG/ZM/39 /11/2020                                                                                                        Krapkowice, dnia 05.11.2020r. 

 
 

                     Wykonawcy 
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę materiałów opatrunkowych  dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., nr 
postępowania 14/X/2020 

 
Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu 
zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi. 
 
Pytanie 1 
Część 8 poz. 1,2,3,5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem 
zamawianej ilości na opakowania.    
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
  
Pytanie 2 
Część 8 poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5sztuk z jednoczesnym przeliczeniem 
zamawianej ilości na opakowania.    
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
  
Pytanie 3 
Cześć 14  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań operacyjnych z włókniny typu SMMS. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 4 
Czy zamawiający w pozycji  1 część 19 dopuści produkt Citra – Lock (cytrynian sodu) w stężeniu 30% w postaci fiolki x 5 
ml z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego, jako 
skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści produkty pakowane w kartonie 20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 6 
Część nr 5  
Poz. nr 11-13 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych pakowanych w opakowania 
a’2szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 7 
Poz. nr 23 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej w rozmiarze 3m x 14cm? Pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 8 
Poz. nr 32-36 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatek o długości w stanie spoczynku 11,6m a w 
stanie roboczym 25m, op. 11,6m, zawierające w swoim składzie ok. 68% bawełny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 9 
Poz. nr 32 – Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, o szerokości 8,5cm, ze 
wskazaniem do zastosowania odpowiednio:  dorośli – tułów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 10 
Poz. nr 33 – Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, o szerokości 3cm, ze 
wskazaniem do zastosowania odpowiednio:  dorośli – dłoń, ręka; dzieci – głowa? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 11 
Poz. nr 34 – Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, o szerokości 6,5cm, ze 
wskazaniem do zastosowania odpowiednio:  dorośli – głowa; dzieci – tułów?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 12 
Poz. nr 35 – Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, o szerokości 8,5cm, ze 
wskazaniem do zastosowania odpowiednio:  dorośli – tułów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 13 
Poz. nr 36 – Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, o szerokości 5cm, ze 
wskazaniem do zastosowania odpowiednio:  dorośli – noga, stopa; dzieci – tułów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 14 
Poz. nr 37 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania waty celulozowej w arkuszach, bielonej,  nie będącej 
wyrobem medycznym, zakwalifikowanych przez producenta jako wyrób higieniczny i opodatkowanej stawką podatku VAT 
23%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 15 
Część 6 
Poz. nr 18 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiornika 300ml na wydzielinę, w którym dren wykonany 
jest nie z silikonu lecz z miękkiego i elastycznego PVC? Pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 16 
Poz. nr 38 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10x30cm? Pozostałe parametry 
bez zmian? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 17 
Poz. nr 50 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kable w rozmiarze 13x250cm? Pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 18 
Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na 
realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie: 
Siła Wyższa 

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły 
wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń 
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epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły 
uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).  

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest 
obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły 
wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających 
z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.  

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do 
kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to 
możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania 
przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.  

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły 
wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a 
terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień  w 
wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar 
umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.  

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej 
niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze 
skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem 
natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 19 
Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany 
asortyment spełnia wymogi Zamawiającego? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 20 
Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w  instrukcji 
użytkowania wskazanie do stosowania  w neurochirurgii? Potwierdzenie parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne 
z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę  certyfikującą nadzór nad produktem  i przyznaje 
znak CE. Instrukcja stanowi również dokument, który obowiązkowo należy przedłożyć w Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 21 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji 56 do oddzielnego pakietu. Pozwoli to na 

przystąpienie do postępowania większej ilości Oferentów, a co za tym idzie uzyskanie przez Zamawiającego oferty 

korzystniejszej cenowo. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 22 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 pozycja 56 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dopuści również jałowy zestaw do laparoskopii o składzie: 

 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona włókniną o gramaturze całkowitej 74 g/m2 na całej powierzchni 

190 x 140cm (opakowanie zestawu);  

 1 x serweta na stolik Mayo 79 x 145cm wykonany z mocnej folii PE o grubości 60 µm ze wzmocnieniem o 

rozmiarze 65x85 cm z włókniny 27 g/m2;  

 1 x serweta do laparoskopii 2-warstwowa 175/250 x 360cm, otwór 30 x 25cm (folia  Flex na brzegach otworu 

gwarantująca ścisłe przyleganie podczas insuflacji), kieszenie wbudowane obustronnie 45x45 cm, bez osłon na 

kończyny, wokół otworu dodatkowy pad chłonny 40x125 cm i gramaturze łącznej 129 g/m2; zintegrowane 

organizatory przewodów.  

 1 x organizator przewodów typu rzep 2,5 x 15 cm;  

 1 x pojemnik plastikowy 60 ml z podziałką; 

  1 x kleszczyki plastikowe typu korcang do mycia pola operacyjnego 24,7cm;  

 1 x osłona na kable video 14 x 250cm, PE, perforowana końcówka, taśma mocująca, teleskopowe złożenie; 

  4 x ręcznik 18x25 cm;  

 1 x pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką przeźroczysty.  

Zestawy zgodne z EN13795 1-3, serwety w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe 

na całej powierzchni o gramaturze min. 59 g/m2 odporności na przenikanie płynów powyżej 100 cm H2O.  Zestawy do 

transportu pakowane w 2 opakowania transportowe worek i karton. Każdy zestaw powinien posiadać naklejkę z LOT, 

REF, datą ważności. Zestawy zabiegowe, obłożenia oraz fartuchy muszą cechować się I klasą palności na poziomie >3,5s 
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- wynik badania potwierdzony dokumentem wystawionym przez producenta wyrobu. Do oferty należy dołączyć raport 

potwierdzający walidację procesu sterylizacji odnoszący się do wyrobów, do miejsca przeprowadzenia procesu, do 

urządzeń (w tym sterylizatora) którym się posługiwano, do specyfikacji procesu sterylizacji. Należy dołączyć również 

deklarację zgodności na w/w asortyment, certyfikat CE oraz zgłoszenie/wpis do rejestru wyr. med. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 23 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 pozycja 56 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dopuści również zestaw obłożeń do laparoskopii o składzie: 

 1 x Osłona na stolik Mayo 79x 145 cm – 1 szt., osłona wykonana z mocnej folii PE o grubości 60 µm i chłonnym 

wzmocnieniu o rozmiarze 65x85 cm i gramaturze min 27 g/m2. 

 1 x Serweta na stół narzędziowy, będąca również owinięciem zestawu. Serweta wykonana z laminatu folii PE o 

grubości 55 µm i włókniny wiskozowej o  gramaturze 23g/m2. Rozmiar wzmocnienia 75x190cm. Odporność na 

przenikanie płynów powyżej 140 cm H2O. 

 1 x  Ręczniki chłonne 18x25 cm – 4 szt. 

 1 x Taśma samoprzylepna 9x49 cm, wykonana z folii PE i włókniny poliestrowej – 1 szt. 

 1 x  Organizator przewodów typu rzep 2,5x30 cm – 1szt. 

 1 x Osłona na kamerę 14 x 250 cm, perforowana końcówka i taśma mocująca – 1 szt. 

 1 x  serweta do laparoskopii 2-warstwowa 175/250 x 360cm, otwór 30 x 25cm (folia  Flex na brzegach otworu 

gwarantująca ścisłe przyleganie podczas insuflacji), kieszenie wbudowane obustronnie 45x45 cm, bez osłon na 

kończyny, wokół otworu dodatkowy pad chłonny 40x125 cm i gramaturze łącznej 129 g/m2; zintegrowane 

organizatory przewodów.  

Zestawy zgodne z EN13795 1-3, serwety w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe 

na całej powierzchni o gramaturze min. 59 g/m2 odporności na przenikanie płynów powyżej 100 cm H2O.  Zestawy do 

transportu pakowane w 2 opakowania transportowe worek i karton. Każdy zestaw powinien posiadać naklejkę z LOT, 

REF, datą ważności. Zestawy zabiegowe, obłożenia oraz fartuchy muszą cechować się I klasą palności na poziomie >3,5s 

- wynik badania potwierdzony dokumentem wystawionym przez producenta wyrobu. Do oferty należy dołączyć raport 

potwierdzający walidację procesu sterylizacji odnoszący się do wyrobów, do miejsca przeprowadzenia procesu, do 

urządzeń (w tym sterylizatora) którym się posługiwano, do specyfikacji procesu sterylizacji. Należy dołączyć również 

deklarację zgodności na w/w asortyment, certyfikat CE oraz zgłoszenie/wpis do rejestru wyr. med. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ 
 
 
 
 
 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                       

 
                                                                                                              Z poważaniem         
 

       Prezes Zarządu  
      Marcin Misiewicz 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  kopia 1a/a, 
2. wykonawcy składający pytania, 
3. strona internetowa Zamawiającego 


