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WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

W zwr4zka z wystosowanymi w dniu 25.04.2018 r. wyst4pieniami

o wyjaSnienie zapis6w

zawariych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia niniejszym) udzielamy odpowiedzi
nazadane pytania.

PowyLsze zmiany i wyjaSnienia nale?y traktowad jako integralne elementy SIWZ
doly cz4cej przedmiotowego po stgpowania.
TRESC PYTAN i ODPOWIEDZI:

PYTANIA DO CZESCI PIERWSZEJ
Pvtanie

I

Czefi nr

l,

poz. 2e, 9-11.22-25,30,33-34,36-40,49,50

Prosimyo wydzieleniepoz.2e,9-1I,22-25,30,33-34,36-40,49,50 do osobnego pakietu, gdyz
takie rozwiqzanie pozwoli innym firmom , specjalizuj4cy sig w danym asortylnencie, na zNoZenie
konkurencyjnej oferty, a tym samyrn umozliwi Zamawrajqcemu wyb6r z poSr6d
najkorzystniejszych ofert, jak i osi4gnigcie nthszych cen oraz racjonalne gospodarowanie
finansami publicznyni.

Odpowiedt: Zapisy SIWZ pozostaj4bez zmian.

Pytanie2 Poz.23-24
Czy zamawiaj4cy wpaga rolek podkladu testowanego dermatologicznie,
potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedt: Zamawiaj4cy dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie

3

Poz.23-24

Czy zamawiaj4cy wymaga 2 warstw w podkladzie celulozowym?
O

dpowied t z T ak, wymaga.

co wykonawca

Pytanie

4

Poz.23-24

Czy zamawiajEcy wymaga rolek wykonanych ze 700 oh czystej celulozy, co jest gwarancj4
migkkoSci i lepszej wchlanialnoSci?
Odpowiedf,: Zamawiaj4cy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie

5

Poz.23-24

Czy zamawiajqcy wymaga rolki pakowanej indywidualnie, kaldaposiada ozrTaczenra dotyczqce
o tozmrarze, dlugoS6 rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych
certyfikat6w, co umoZliwiaNatw4 identyfikacjg produktu po wyjgciu z kartonu zbtorczego?
Odpowiedfi,z Zamawiaj4cy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie

6

Poz.23-24

Czy wymaga sig, aby podklady medyczne byty higieniczni e zapakowane,ka2darclka

w oddzieln4 folig?

OdpowiedtzTak.
Pytanie

7 Poz.23-24

Czy wymaga sig aby na kahdej rolce byl pelny opis produktu zawieraiqcy, nazwQ, kod, kod
kresowy, nazwg producenta, informacje o skladzie produktu I00% pura celuloza, wymiary, iloSd
warstw, informacje, ze produkt posiada udokumentowane badania dermatologrczne, certyfikaty
poSwiadczaj4ce pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych 2r6del? (IO0% PURA
CELULOZA oznacza, 2e do produkcji u?54o najwylszej jako6ci selekcjonowanej celuloza, co
daje gwarancjg,bezpieczeristwa, pelnej higieny i komfortu dla uzytkownik6w)?
Odpowiedrt: Zamawiaj4cy dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie

8

Poz.23-24

Czy wymaga sig dokument6w poSwiadczaj4cych, iz produkt byl badany dermatologrcznie
i uzyskal pozytywn4 opinig?

Odpowiedtz Zamawiaj4cy dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie

9

Poz.23-24

Czy wymaga sig aby podklad medyczny posiadal gramaturg nie mniejsza,nia 17 grlm2?

Odpowiedtz Zamawiaj4cy dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie

l0

Poz.23-24

Czy wymaga sig, aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widnial symbol CE?

Odpowiedt: Zamawiaj4cy dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 11 Poz.23-24
Czy wymaga sig, aby podklad medyczny posiadal perforacjg - minimum 135 odcink6w
w podkladzie o szerokoSci 50 cmi270 odcink6w w podkladzie o szerokoSci 60 cm?

Odpowiedf,z Zamawiaj4cy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 12 Poz.23-24
Czy zamawiaj4cy wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedt: Zamawiaj4cy dopuszcza

ale nie wymaga.

Pytanie 13 Poz.23-24
Czy zamawiajEcy dopuSci rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedfi;Tak.
Pytanie 14 Poz.23-24
Czy zamawiaj1cy dopuSci podktad o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacj a co 34 cm?
Odpowiedt

z

Zamawiaj 4cy nie dopuszcza"

Pytanie 15 Poz.23-24
Czy wymaga sig, aby produkt byl wykonany w I00% z czystej celuTozy?
Odpowiedf,z Zamawiaj4cy nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 16 Poz.25
Czy zamawiajqcy dopuSci podklad/przeicierudlo celulozowe, dwuwarstwowe o wymiarach 39

cmx50m?
Odpowiedf,: Zapisy SIWZ pozostajqbez zmian.
Pytanie 17 Poz.30
Czy zamawiajEcy dopuSci wyceng za opakowanie serwet po 50 szt. z przeliczeniem iloSci
i zaolcqgleniem w 9619 do pelnych opakowafr?

Odpowiedt:Tak.
Pytanie 18 Poz. 30
Czy zamawiajqcy dopuSci wyceng za opakowanie 250 szt. zprzeliczeniem iloSci
zaokr4gleniem w 9619 do pelnych opakowari?

i

Odpowiedt:Tak.
Pytanie 19 Poz.34
Czy zamawiajqcy dopuSci wycenQ zaopakowanie 100 szt. zprzeliczeniem iloSci
zaokrqgleniem w 9619 do pelnych opakowari?

i

Odpowiedt: Tak.
Pytanie 20 Poz.49
Czy zamawiajqcy dopuSci fartuch w rozmratze uniwersalnym?
OdpowiedZ: Nie. Zapisy SIWZ pozostajqbez zmian.

Pytanie

2l

Poz.49

Czy zamawiajqcy dopuSci wyceng za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilo6ci
w 9619 do pelnych opakowari?

i

zaokr4gleniem

Odpowiedi,: Tak.
Pytanie 22 Poz.49

Czy zamawiajEcy wymaga fartuch wl6kninowy,

z

dlugim rgkawem, kt6ry jest zakoriczony

manki etem z b aw elnianym Sciqgaczem?

OdpowiedZ: Nie.
Pytanie 23 Poz.50
Czy zamawtajqcy dopuSci wycenq za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem iloSci
i zaol<rqgleniem w 9619 do pelnych opakowari?
Odpowiedf,z Tak.
PYTANIA DO CZESCI DRUGIEJ
Pvtanie

24

Czefi 2. poz. 1-2,4-7,10-12,18

Prosimy o wydzielenie poz. l-2,4-7 ,I0-I2,18 do osobnego pakietu, gdyL takie rozwi4zanie
pozwoli innym firmom , specjalizuj4cy siE w danym asortymencie, na zloaeniekonkurencyjnej
oferty, a tym samym umozliwi Zamawraj4cemu wyb6r z poSr6d najkorzystniejszych ofert, jak
i osi4gnigcie nilszych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedt: Zapisy SIWZ pozostaj4 bez zmian.
Pytanie 25 Czg\t 2,poz.2
Czy zamawtajqcy dopuSci wyceng za opakowanie 100 szt, z przeliczeniem iloSci
zaoT<rqgleniem w 9619 do pelnych opakowaf?

i

Odpowiedl,:Tak.
Pytanie 26 CzgS6 2, poz. I

czy zamawiajqcy dopusci opakowanieutrwalacza cytofix

o pojemnosci 150 g?

Odpowiedt:Tak.
Pytanie 27 CzES(,2,po2.

7

Czy zamawiaj4cy dopuSci wyceng za opakowanie 150 gram z przeltczentem iloSci
i zaokr4gleniem w 9619 do pelnych opakowari?

Odpowiedt: Tak.
Pytanie 28 Czgs(,2, poz. 18
Prosimy zamawiajEcego o podanie jakiej iloSci szt. wklad6w do spluwaczki oczekuje
w opakowaniu?

Odpowiedt: Zamawiajqcy oczekuje w 1 opakowaniu 50 sztuk, 1 op.:50

szt.

Pytanie 29 CzEs(, 2, poz. 78
Czy zamawiajqcy dopuSci wyceng za opakowanie 50 szt. zprzelLczeniem iloSci?

Odpowiedf,:Tak.
PYTANIA DO CZESCI TRZECIEJ
Pytanie 30 Czgs63, poz. 6-20,22-28,38
Czy Zamawiaj4cy zuwagi na niejednolity charakter produkt6w zawartych w pakiecie 3 wydzieli
pozycje: 6-20,22-28,38 i utworzy z nich odrgbny pakiet/zadanie. Zamawiajqcy umozliwi
w ten
spos6b na zLohenie konkurencyjnej oferty firmom bior4c)im udziaN w niniejsz)rm postgpowaniu,
atym samym bgdzie mial wyb6r z poSr6d najkorzystniejszych ofert, jak i m-oztiwoS6 osiagnigcia
nizszych cen.
Odpowiedt: Zapisy SIWZ pozostaj4 bez zmian.
Pytanie

3l Czgsd 3,poz.9-lI

Czy zamawiajqcy dopuSci wyceng za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistr6w.
zprzeliczeniem ilosci izaokrqgleniem w 9619 do pelnych opakowari?
Odpowiedf,z Zapisy SIWZ pozostaj4 bez zmian.

Pytanie 32 Czgs(, 3, poz. 15-20

Z

na fakt, 2e zamawjaj4cy podczas ptzygotowy,rvania postgpowania nie moae wymaga|
konkretnych producent6w ( lub nazw handlowych), gdyz ,uirunii tego przepis art. Zg ust. Z
ustawy Prawo Zam6wien Publicznych, wnioskujemy, jeheli wyrnaga tego specyfika przedmiotu
zam6wrenia, o wskazanie jakie cechy lub parametry bgd4 traktowane jako r6wno waZne.
uwagS

Odpowiedt: Zarnawiajqcy oczekuje elastycznej siatki opatrunkowej: nr 1x100cm, nr 2xlO1cm,
nr 3x100cm, nr 5x100cm, nr 6x100cm, nr 8x100cm.
Pytanie 33 CzgS6 3,po2.38
Czy zamawiajqcy dopu6ci wl6kninowy plaster do mocowania kaniul, kt6ry posiada
specjalne wycigcie do odpowiedniego umiejscowienia wok6l kaniuli, natomiast duza
powierzchnia opatrunku zapewnia ochrong i komfort w miejscu wklucia, plaster posiada
dodatkowa ochrong w postaci malego wl6kninowego opatrunku a zastosoiany klej
akrylowy nie powodowaluczulet'r na sk6rze pacjenta, o wymiarach 6 cm x g cm,
sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedf,: Zapisy SIWZ pozostajq,bez zmian.

DY

Zmian dokonano 25.04.2018 r.
TERMIN SKtr,ADANIA I OTWARCIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE

