
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, 

wg formularza cenowego nr 6/2022 - pytanie nr 22 
 

 

      Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła 

zapytania, przekazuje treść założonych w toku postępowania zapytań wraz z 

wyjaśnieniami. 

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam: 

 

„Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na dostawę wyrobów medycznych.  

Sprawa nr 6/2022 

 

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 

września 2019 r. prosimy o wyjaśnienie dotyczące treści SWZ : 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
PAKIET NR 6 

1. Poz. nr 1-4, 6, 8, 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów 

posiadających min. 2 etykiety identyfikacyjne do wklejenia do dokumentacji 

medycznej? 

ODP: TAK, zamawiający dopuszcza. 
 

2. Poz. nr 1, 2, 3, 6, 8, 9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożeń 

wykonanych z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu spełniającego 

wymagania SWZ, ale posiadającego w strefie wzmocnień odporność na 

rozerwanie na sucho min. 339kPa i na mokro min. 353kPa?  

ODP: TAK, zamawiający dopuszcza. 
 

3. Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do 

zabiegów brzuszno-kroczowych posiadającego w swoim składzie dodatkowo: 4 

szt. ręczników celulozowych, 1 taśmę przylepną i 1 serwetę przylepną 90x75cm?  

ODP: TAK, zamawiający dopuszcza. 
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4. Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którym 

serweta do zabiegów laparoskopii ma rozmiar 280x250/260cm (zamiast 

300x250cm) oraz dodatkowo w zestawie znajduje się 1 taśma przylepna i 1 

uchwyt Velcro?  

ODP: TAK, zamawiający dopuszcza. 
 

5. Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu 

zawierającego w swoim składzie 2 sztuki ręczników celulozowych zamiast 4 sztuk? 

 ODP: TAK, zamawiający dopuszcza. 
 

6. Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym 

serweta ginekologiczna ma rozmiar 280 x 250/280cm (zamiast 290 x 250cm)? 

ODP: TAK, zamawiający dopuszcza. 
 

7. Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym 

serwety wykonane są z laminatu dwuwarstwowego bez dodatkowych padów 

chłonnych, o odporności na penetrację płynów min. 158cmH2O, odporności na 

rozerwanie na sucho/mokro min. 145/134 kPa oraz chłonności 156 ml/m
2
? 

ODP: TAK, zamawiający dopuszcza. 
 

8. Poz. nr 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet 

uniwersalnych o następującym składzie: 

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min.190 x 150 cm ( opakowanie 

zestawu) 

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo  

- 2 x serweta przylepna 90 x 75 cm z dodatkowym elementem chłonnym o min. 

wym. 37,5x90cm  

- 1 x serweta przylepna 200 x 170 cm z dodatkowym elementem chłonnym  

- 1 x serweta przylepna 240 x 150 cm z dodatkowym elementem chłonnym o min. 

wym. 50x75cm 

- 1 x podstawka na skalpele 3 miejsca  

- 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja  43 x 38 cm  

- 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm  

- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml niebieski 

- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm 

ODP: TAK, zamawiający dopuszcza. 
 

9. Poz. nr 8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu 

zawierającego: 

- serwetę operacyjną typu U o wym. 245 x 280cm (wycięcie 10x95cm) z padem 

wiskozowym o wym. 75x130cm, posiadającą w obszarze wzmocnienia gramaturę 

130 g/m2, odporność na penetrację płynów min. 139cmH2O, odporność na 

rozerwanie na sucho/mokro min. 222/223 kPa oraz chłonność 715 ml/m
2
? 

ODP: TAK, zamawiający dopuszcza. 
 

10. Poz. nr 9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym 

serweta nieprzylepna ma rozmiar 150x200cm (zamiast 100x175cm)? 

ODP: TAK, zamawiający dopuszcza. 
 

11. Poz. nr 10 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu 

zawierającego, zamiast kompresu z włókniny, pooperacyjny opatrunek 

włókninowy 3-warstwowy, o zaokrąglonych rogach w rozmiarze 20x8cm? 

Pozostałe parametry bez zmian.  

ODP: TAK, zamawiający dopuszcza. 



12. Poz. nr 11 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kable w 

rozmiarze 13 x 250cm? 

ODP: TAK, zamawiający dopuszcza. 
 

13. Poz. nr 19 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu nie 

posiadającego w swoim składzie rękawiczek chirurgicznych? 

ODP: TAK, zamawiający dopuszcza. 
 

PROJEKY UMOWY 
1. § 8, ust. 1 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar 

umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 10% wartości niezrealizowanej 

części umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn nie dotyczących 

Zamawiającego. 

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej 

części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, taka kara 

byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i 

naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Mając powyższe na uwadze, zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar 

umownych oraz modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie. 

ODP: NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.      
 

 

 

Podpisał: 

Dyrektor 

Ryszard Rudnik 

 


