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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul. Żołnierska 18 
10 – 561 Olsztyn 

             Do wiadomości 

                          uczestników postępowania 
 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI SIWZ 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wybór wykonawcy dostaw na materiałów opatrunkowych (Ogłoszenie w 

Biuletynie Zamówień Publicznych 570186-N-2018  z dnia 08.06.2018 r.). 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień  publicznych, informujemy, iż  
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:  
 
Dotyczy części nr 1 

1. poz. 3 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy 

konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych  

i cenowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 3 z części nr 1. 

 

2. poz. 18-22 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy 

konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych  

i cenowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 18-22 z części nr 1. 

 

3. poz. 18 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 10x10 cm zamiast 

10x8 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 10x10 cm  

w poz. nr 18. Zamawiający oczekuje opatrunku w kształcie prostokąta  a nie kwadratu stąd w opisie 

zawarty został rozmiar 10 cm x 6-8 cm. 

 
4. poz. 19 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 15x10 cm zamiast 

15x8 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 15x10 cm w poz. 

nr 19. Zamawiający podkreśla, że w opisie zawarty został rozmiar 15 x 6-8 cm. 

 

5. poz. 21 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 30x 10 cm zamiast 

35 x 10 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 30x10 cm  

w poz. nr 21. 
 

6. poz. 22 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 7,5x5 cm zamiast 

7,2x5 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 7,5x5 cm w poz. 

nr 22. 

 

7. poz. 24-27 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy 

konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
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wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i 

cenowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z części. 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z  Części nr 1 pozycji 1, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21 

i 22, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu 

otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z części. 

9. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 1 w pozycji 22 opatrunek o wymiarach 7cm x 5cm, co 

umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie 

atrakcyjnej oferty cenowej? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 7x5 cm w poz. nr 

22. 

 
10. poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie 1 op. a’5 kg jako próbki? 

Odpowiedź: W pozycji nr 2 należy przesłać 1 opakowanie jako próbka. 

 

11. poz. 7-8 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1 szt. z przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opaski gipsowej pakowanej po 1 szt. 

pod warunkiem przeliczenia ilości. 

 

12. poz. 7-8 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 min? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis o czasie wiązania. 

 

13. poz. 11-12, 24-27 - Czy Zamawiający odstąpi od parametru „wodoodporność”? Standardowe 

przylepce jedwabne i włókninowe nie są wodoodporne. 

Odpowiedź: W powyższym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

14. poz. 1 - Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 

1 wydzieli pozycje: 1 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten 

sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym 

postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i 

możliwość  osiągnięcia niższych cen. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z części. 

15. poz.1 - Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga gazy w roli – sposób konfekcjonowania dowolny. 

 

16. poz.1 - Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 m.b. z przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Pytanie bezzasadne ponieważ Zamawiający opisał możliwość zaoferowania gazy w 100 

lub 200 m.b. 

 

17. poz. 4-6 - Prosimy o wydzielenie poz.4-6 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie 

pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie 

konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród 

najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie 

finansami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z części. 
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18. poz.4-6 - Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien 

syntetycznych tj.: poliestrowych i poliamidowych, pozostałe wymagania bez zmian? 

Odpowiedź: W powyższym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 
Dotyczy części nr 5 

19. poz.1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki wykonanej z jednej strony z tkaniny 

bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, 

podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie, 

spełniającej pozostałe zapisy SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania myjek o podanych powyżej 

właściwościach przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ. 

 

20. zwracam się z pytaniem do Zamawiającego czy w części nr 5, poz. 1 dopuści; jednorazowe 

mokre ręczniki do mycia i pielęgnacji pacjenta w rozmiarze 20x30 cm, przeznaczone do 

mycia i ochrony skóry całego ciała pacjenta, także w sytuacjach nietrzymania moczu i/lub 

kału. Ręczniki zapewniają jednocześnie nawilżenie suchej skóry i ochronę barierową. Produkt 

jest bezzapachowy, bez parabenów, hypoalergiczny, o neutralnym pH, bez lateksu, 

zawierający substancję nawilżającą (gliceryna) i barierową (dimeticon), posiadający 

pozytywną opinię Instytutu Matki I Dziecka. 

Ręczniki pakowane są po 8 sztuk, zgodnie ze standardem mycia pacjenta w łóżku (6 sztuk do 

toalety pacjenta  plus dwa dodatkowe w razie zanieczyszczenia moczem/kałem ). 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania ręczników zamiast myjek ponieważ 

spowodowało by to złożenie nieporównywalnych ofert. 

 

21. Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane z syntetycznych podkładów watolinowych? 

Odpowiedź: W powyższym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

22. Czy Zamawiający poprzez zapis „myjki zaprojektowane tak aby skóra dłoni nie miała 

kontaktu z nieczystościami” ma na myśli myjkę rękawicę podfoliowaną? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli myjkę rękawicę podfoliowaną. 

 

23. poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga preparatu, który myje i pielęgnuje bez użycia wody? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga preparatu, który myje i pielęgnuje bez użycia 

wody. 

 

24. poz. 1 – Czy Zamawiający oczekuje preparatu, który poprzez możliwość podgrzania  

w kuchence mikrofalowej zwiększa komfort pacjenta podczas toalety? 

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje preparatu, który poprzez możliwość podgrzania  

w kuchence mikrofalowej zwiększa komfort pacjenta podczas toalety. 
 

Pytania dotyczące SIWZ: 

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności 

do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? 

Odpowiedź: W przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej dopuszcza się 

możliwość złożenia oświadczenia wraz z ofertą. 

 
Pytania dotyczące treści umowy: 

26. Zważywszy na treść § 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości 

wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? 

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej 

ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 
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czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika 

obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; 

zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć 

dokładnych ilości zamawianych produktów. 

Odpowiedź: Zamawiający zamierza zrealizować 100% umowy. 

 

27. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o 

następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą wyjątkowo zmienić ceny jednostkowe netto w 

przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do 

kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych 

wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia 

zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do 

umowy”? 

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z 

art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość 

podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych 

okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie 

będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy. 

 

28. Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 

podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 

należytego wykonywania umowy.”?   

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby 

przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego 

wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje 

wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym 

samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo 

Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.  

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 

767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, 

powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się 

ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne 

stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, 

w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 

2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach. 

Odpowiedź: Prośba bezzasadna – zapis znajduje się w § 16 wzoru umowy. 
 

 

 

                                                                                                           Dyrektor WSS w Olsztynie 
                                                                                                                   Irena Kierzkowska 

                                  ( Podpis osoby uprawnionej ) 

 

 

 


