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LAS-154/2-PN/48-2020       Rybnik, dnia 13.07.2020 r. 

 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

dostawy kompletów chirurgicznych i wyrobów medyczny ch  (zamówienie nr LAS-154-PN/48-2020) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 03.07.2020 r., nr 558219-N-2020 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1: „Pakiet 1, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści ubranie medyczne (bluza + spodnie) wykonane z włókniny typu 
SMS o gramaturze 35g/m2?”  

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 2: „Pakiet 1, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści ubranie medyczne (bluza + spodnie) tylko w kolorze niebieskim?”  
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu tylko w kolor ze niebieskim z 
zachowaniem pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowa nia 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 3: „Pakiet 4, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści  produkt posiadający pojedyncze opakowania, 

które pełni funkcję pojemnika na płyn i umożliwia  przygotowanie roztworu roboczego po 
otwarciu opakowania. Zapobiega to rozpryskom płynu na inne elementy zestawu i ich 
zanieczyszczenie. Opakowanie zbiorcze jest w formie dyspensera, który umożliwia 
pojedyncze wyjmowanie zestawów według opisanej numeracji, W razie niedopuszczenia ww. 
prosimy o wskazanie merytorycznych , uzasadnionych medycznie argumentów, 
wyjaśniających stanowisko zamawiającego.?" 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania zestawu, który w jednym fabr ycznym 
opakowaniu zawiera wszystkie wskazane w opisie prze dmiotu zamówienia elementy niezb ędne 
do wykonania procedury.  
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Pytanie 4: „Pakiet 4 , pozycja 1 Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej klasy I 

niesterylnej. Informujemy, iż zestaw został zgłoszony do Urzędu Rejestracji Wyrobów 
Medycznych, który jest organem nadzorującym rynek wyrobów medycznych w Polsce. Urząd 
nie zgłaszał żadnych wątpliwości co do klasyfikacji wyrobu. Pragniemy zauważyć, iż 
odpowiedzialność za poprawność klasyfikacji jest po stronie producenta, a nie użytkownika. W 
razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych , uzasadnionych medycznie 
argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pyt aniu 
- z uwagi na fakt, i ż produkt przeznaczony jest do stosowania w obr ębie jamy ustnej oraz wymaga 
poł ączenia z aktywnym wyrobem medycznym (ssakiem elektr ycznym b ądź pró żniowym) 
Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 5: „Pakiet 4, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści zestaw do jamy ustnej z płynem do jamy 

ustnej  w saszetce rozrywanej ze specjalnym nacięciem ułatwiającym otwarcie. W razie 
niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych , uzasadnionych medycznie 
argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego. ?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pyt aniu- 
preparat w saszetce wyciskanej ułatwia aplikacj ę i wykonanie procedury. 
 
Pytanie 6: „Pakiet 4, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści zestaw do jamy ustnej z płynem do jamy 

ustnej  z 0,12 % chlorheksydyny , który jest  zgodny  z zaleceniami Narodowego Programu 
Ochrony Antybiotyków w zakresie prewencji VAP.W razie niedopuszczenia ww. prosimy o 
wskazanie merytorycznych , uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających 
stanowisko zamawiającego.?” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pyt aniu, 
preparat przeznaczony z nietolerancj ą chlorheksydyny. 
 
Pytanie 7: „Pakiet 4, pozycja 2-  Czy zamawiający dopuści myjki do toalety pacjenta, które w miejsce 

simetikonu posiadają dimetikon, który ma właściwości ochronne dla skóry, które nie posiadają 
również dodatkowej warstwy termoizolacyjnej, gdyż opakowanie jednostkowe utrzymuje ciepło 
ściereczek na czas potrzebny do wykonania całej procedury. W razie niedopuszczenia ww. 
prosimy o wskazanie merytorycznych , uzasadnionych medycznie argumentów, 
wyjaśniających stanowisko zamawiającego.?.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza jedynie zamian ę simetikonu na dimetikon, przy zachowaniu 
pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowa nia asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w 
kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 8: „Pakiet 4, pozycja 3-  Czy zamawiający dopuści myjki do toalety pacjenta, które w miejsce 

simetikonu, posiadają  w swoim składzie zarówno substancje nawilżające i odżywcze 
(Vitamina E, Aloes) jak i tworzące barierę ochronną na skórze (dimetikon). Nie posiadają 
również dodatkowej warstwy termoizolacyjnej, gdyż opakowanie jednostkowe utrzymuje ciepło 
ściereczek na czas potrzebny do wykonania całej procedury. Myjki do toalety ciała pacjenta  
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mają za zadanie oczyścić i nawilżyć skórę pacjenta wymagającego opieki. Najczęstszą 
przyczyną zakażeń dróg moczowych jest bakteria Escherichia coli, która może przedostać się 
z odbytu do ujścia cewki moczowej. Istniejące rekomendacje w zakresie zapobiegania 
profilaktyki zakażeń dróg moczowych wskazują m.in. dbanie o higienę osobistą. Proponowane 
ścierki to umożliwiają. Według naszej wiedzy badania klinicznie posiada jedynie firma Sage 
Products. W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych , 
uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.?” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza jedynie  zamian ę simetikonu na dimetikon, przy 
zachowaniu pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowa nia 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 9: „Pakiet 4, pozycja 4- Czy zamawiający dopuści czepek do toalety pacjenta o  gramaturze 

120g, który w miejsce simetikonu posiada dimetikon, który ma właściwości ochronne dla 
skóry. W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych , uzasadnionych 
medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.?” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zamian ę simetikonu na dimetikon, przy zachowaniu 
pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowa nia asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w 
kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 10: „Pakiet 4, pozycja 5-  Czy zamawiający dopuści myjki do toalety pacjenta w rozmiarze, które 

w miejsce simetikonu, posiadają  w swoim składzie zarówno substancje nawilżające i 
odżywcze (Vitamina E, Aloes) jak i tworzące barierę ochronną na skórze (dimetikon). Nie 
posiadają również dodatkowej warstwy termoizolacyjnej, gdyż opakowanie jednostkowe 
utrzymuje ciepło ściereczek na czas potrzebny do wykonania całej procedury. Myjki do 
toalety ciała pacjenta mają za zadanie oczyścić i nawilżyć skórę pacjenta wymagającego 
opieki. Najczęstszą przyczyną zakażeń dróg moczowych jest bakteria Escherichia coli, która  
może przedostać się z odbytu do ujścia cewki moczowej. Istniejące rekomendacje w 
zakresie zapobiegania profilaktyki zakażeń dróg moczowych wskazują m.in. dbanie o higienę 
osobistą. Proponowane ścierki to umożliwiają. Według naszej wiedzy badania klinicznie 
posiada jedynie firma Sage Products. W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie 
merytorycznych , uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko 
zamawiającego.?” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący wyja śnia, i ż w pozycji nr 5 zgodnie z opisem przedmiotu zamówie nia 
wymaga zaoferowania ściereczek do toalety osobistej pacjenta dedykowanyc h dla pacjentów z 
nietrzymaniem moczu i stolca i nie wymaga bada ń klinicznych, o których mowa w pytaniu. 
 
Pytanie 11: „Pakiet 4, pozycja 6- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę w formie 

rękawicy do mycia pacjenta- jednostronnie impregnowaną mydłem o neutralnym pH 5,5 j.u. 
gotowa do użycia po aktywacji wodą, wykonana w całości z poliestru , w rozmiarze 17x 24,5 
cm , waga  pojedynczej myjki   ok 7g,  grubość mysjki ok 3 mmm. Myjka niepodfoliowana,  

 
 



 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 
www.szpital.rybnik.pl  e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl 
Regon  272780323   NIP  642-25-85-351   KRS  0000067701 

 

Telefony: 
Centrala:         032 42-91-000 
Sekretariat:     032 42-91-254 

 

Główny Księgowy:       032 42-91-299 
Dział Organizacyjny:     032 42-926-11 

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:     032 42-91-288 

Fax:       032 42-28-272 
BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001 

 

gdyż podfoliowanie wewnątrz myjki może sprawiać, iż po namoczeniu myjka ześlizguje się z 
dłoni, na której założona jest rękawiczka diagnostyczna. W razie niedopuszczenia ww. 
prosimy o wskazanie merytorycznych , uzasadnionych medycznie argumentów, 
wyjaśniających stanowisko zamawiającego.?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 12: „Pakiet 4, pozycja 7- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę w formie 

rękawicy  do mycia i / lub osuszania ciała pacjenta. Sucha bez elastycznego ściągacza w 
formie prostokątnej rękawicy, bez impregnacji mydłem, wykonana z 50% wiskozy, 50% 
poliestru,  o gramaturze 75 g/ m2, o wymiarach 155mm x 210mm o gramaturze ok. 5 gram  
grubość myjki 1 mm, nieofoliowana , gdyż podfoliowanie wewnątrz myjki może sprawiać, iż 
po namoczeniu myjka ześlizguje się z dłoni, na której założona jest rękawiczka 
diagnostyczna. W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych , 
uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.?” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w 
pytaniu-produkt ma słu żyć do osuszania pacjenta i musi mie ć właściwo ści chłon ące wod ę. 

 
Pytanie 13: „Pakiet 4, pozycja 8-  Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjki do toalety 

pacjenta o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 22 x 22 cm, w 
składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością 
aloesu, witaminy E oraz dimetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym 
opakowaniu, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 20 
sekund przy mocy 700 W. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian 
skórnych (zespolona z opakowaniem samoprzylepna etykieta), 12 myjek w opakowaniu. 
Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany 
jako kosmetyk. W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych , 
uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w 
pytaniu-Zamawiaj ący wymaga zaoferowania produktu biodegradowalnego. 
 
Pytanie 14: „Pakiet 4, pozycja 9- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny chłonny ręcznik w 

roli beżowy econatural 2-warstwowy,  135 m, 450 listków  średnica rolki ok 4,5cm, w 
rozmiarze szerokość  ok 21cm, długość ok 19,5 cm, dopuszczony do kontaktu z żywnością. 
Innowacyjny proces produkcji bez użycia substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i 
środowiska. W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych , 
uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.?” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
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Pytanie 15: „Pakiet 7, pozycja1  Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby  

Zamawiający wydzielił z pakietu 7 pozycję 1  i umożliwi składanie ofert  wyłącznie na ten 
asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie 
tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu 
większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. W 
razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych , uzasadnionych 
medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący wskazuje , i ż w niniejszym post ępowaniu nie ma pakietu nr 7. 
 
Pytanie 16: „Pakiet 2, pozycja 1  

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania z rurki 
intubacyjnej / tracheotomijnej o następujących parametrach: 
• posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i 
respiratora  
• posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm 
zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl  
• posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)  
• posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która 
izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz 
infekcji krzyżowej  
• posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do 
zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu  
• regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem 
cewnika oraz informacją „OPEN”  
• blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°  
• posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności 
rozmontowania całości systemu  
• system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką 
intubacyjną bez uszkodzenia elementów  
• cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych 
krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas 
przepłukiwania  
• cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki 
głębokości skalowane co 1 cm  
• oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania 
oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy 
systemu z rękawem ochronnym  
• w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim  
• system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z 
opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów  
• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu  
• jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin  
• pakowany w rękaw papierowo-foliowy  
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• w rozmiarze: 
 

Rozmiar  Długo ść cewnika  Przeznaczenie  

10Fr 3,3mm  600mm  intubacja  

12Fr 4,0mm  600mm  intubacja  

14Fr 4,7mm  600mm  intubacja  

16Fr 5,3mm  600mm  intubacja  

10Fr 3,3mm  300mm  tracheostomia  

12Fr 4,0mm  300mm  tracheostomia  

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych , uzasadnionych 
medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.?” 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pyt aniu, 
ze wzgl ędu na brak pełnej gamy rozmiarów. 
 
Pytanie 17: „Pakiet 2, pozycja 2 - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji 

aby  Zamawiający wydzielił z pakietu 8 pozycję 2  i umożliwi składanie ofert  wyłącznie na 
ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w 
obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w 
przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej 
korzystną cenę. W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych , 
uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 

 
Pytanie 18: „Pakiet 4  

Poz.2, 3, i  8  
Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci rękawiczek, gotowych do użycia, nie 
wymagających aktywacji wodą, przeznaczonych do mycia i pielęgnacji skóry i włosów osób 
unieruchomionych, leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej i 
oddziałach chorób zakaźnych, o pH ok. 5,5, do mycia i dekontaminacji całego ciała przy 
zakażeniach MDRO, a także przed zabiegami, bez zawartości barwników i substancji 
zapachowych, utrzymujących naturalne /kwaśne/ pH skóry, co utrudnia kolonizację pacjenta 
florą szpitalną, zawierających w składzie dichlorowodorek octenidyny, o wymiarach 21 cm x 
16 cm i grubości do 1 cm. Kosmetyk w opakowaniu po 10 szt. rękawiczek, po odpowiednim 
przeliczeniu ilości opakowań .” 

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu wył ącznie w poz. nr 2. W przypadku zaoferowania asortym entu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
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Pytanie 19: „Czy Zamawiający wydzieli poz. 2, 3  i 8 do odrębnego pakietu celem uzyskania 

korzystniejszych cenowo ofert?” 
Odpowied ź 19: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 

 
Pytanie 20: „Poz.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia czepka do 

mycia i dekontaminacji włosów i skóry głowy, bez użycia wody przeznaczony do 
jednorazowego użytku, zawierający w składzie octenidynę.  Nie zawiera  barwników i 
substancji zapachowych, z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej.” 

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 21: „Czy Zamawiający wydzieli poz. 4 do odrębnego pakietu celem uzyskania korzystniejszych 

cenowo ofert?” 
Odpowied ź 21: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 22: „Czy Zamawiający zgadza się, aby podobnie jak jest napisane w §5 ust. 2, dokonano 

modyfikacji zapisu  w §5 ust. 4 wzoru umowy, zmieniając wyrażenie „10% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w §1 ust.1 umowy” na wyrażenie „10% niezrealizowanej 
części wynagrodzenia  umownego brutto”? 
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była 
naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W 
przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po 
zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku 
do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość 
niezrealizowanej części umowy. 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.” 

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy wzoru umowy w powy ższym zakresie. 
 
Pytanie 23: „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 Wy ższa 
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 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).  
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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.  
Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w 
przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest 
jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również 
umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za 
niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi 
wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony 
interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie 
powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie 
negatywnych skutków wynikających z tego stanu.” 

Odpowied ź 23: Zamawiaj ący wprowadza do umowy paragraf 13 reguluj ący skutki wyst ąpienia siły 
wyższej maj ącej wpływ na realizacje obowi ązków wynikaj ących z ł ączącej strony umowy, 
w brzmieniu:  
„ 1. Strony umowy zgodnie postanawiaj ą, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikaj ące 

z działania siły wy ższej, w szczególno ści po żaru, powodzi, ataku terrorystycznego, kl ęsk 
żywiołowych, stanu epidemii, a tak że innych zdarze ń, na które strony nie maj ą żadnego 
wpływu i których nie mogły unikn ąć bądź przewidzie ć w chwili podpisania umowy (siła 
wyższa).  

2. Strona umowy, u której wynikn ęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły 
wyższej, jest obowi ązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony  o wyst ąpieniu 
i ustaniu działania siły wy ższej. Zawiadomienie to okre śla rodzaj zdarzenia, jego skutki na 
wypełnianie zobowi ązań wynikaj ących z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i 
środki przedsi ęwzięte, aby te konsekwencje złagodzi ć.  

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu  działania siły wy ższej, jest zobowi ązana 
do kontynuowania wykonywania swoich zobowi ązań wynikaj ących z Umowy, w takim  
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zakresie, w jakim jest to mo żliwe, jak równie ż jest zobowi ązana do podj ęcia wszelkich działa ń 
zmierzaj ących do wykonania przedmiotu umowy, a których nie w strzymuje działanie siły 
wyższej.  

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu  działania siły wy ższej, jest zobowi ązana 
do wykazania za pomoc ą odpowiednich środków dowodowych brak mo żliwo ści realizacji 
obowi ązków, o których mowa w zawiadomieniu. 

5. Obowi ązki, których Strona nie jest w stanie wykona ć na skutek działania siły wy ższej, na czas 
działania siły wy ższej ulegaj ą zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wy ższej ww. obowi ązki 
nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegaj ą przedłu żeniu o okres działania siły 
wyższej. W czasie istnienia utrudnie ń  w wykonaniu umowy na skutek działania siły wy ższej w 
szczególno ści nie nalicza si ę przewidzianych kar umownych ani nie obci ąża się drugiej strony 
umowy kosztami zakupów interwencyjnych.  

6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wy ższej utrzymuj ą 
się dłu żej ni ż trzy miesi ące od czasu stwierdzenia wyst ąpienia siły wy ższej, ka żda ze stron 
może rozwi ązać umow ę ze skutkiem natychmiastowym w cz ęści obj ętej działaniem siły 
wyższej. Rozwi ązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nast ępuje w formie pisemnej pod 
rygorem niewa żności.” 

Jednocze śnie zmianie ulega numeracja dotychczasowych paragra fów od nr 13 do nr 14, 
odpowiednio na numery od 13 do 15. 

 
Pytanie 24: „Pakiet Nr 1:  Prosimy o dopuszczenie kompletu chirurgicznego, nieprześwitującego o 

gramaturze min. 35g/m2 dostępne w kolorach niebieskim i zielonym. Pozostałość zgodnie z 
SIWZ.” 

Odpowied ź 24: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Ponadto warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert zmieniony modyfikacj ą 1 do dnia 16.07.2020 r.  do godziny 10.00 oraz termin 
otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 
 
 
 
 
Egz.: 

1. strona internetowa, 
2. aa.           


