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Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawq ,,Dostawa ubrari i oblo2eri z wl6kniny
i flizeliny"

Dyrekcja Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na
poni2sze pytanie:
Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr I poz. LS-22 oraz24-26:
1. Zwracamy siq do Zamawiaj4cego z pro6bq o wydzielenie ww. pozycji i uByorzenie
z nich oddzielnego pakietu. Pozwoli to zwiqkszyi konkurencjq oraz umo2liwi zlo2enie
korzystnych ofert wiqkszej ilo5ci Wykonawcom.
Odp. Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr I poz. t6
1. Zwracamy siq do Zamawiaj4cego z pro6bq o dopuszczenie do zaoferowania w
ww. pozycji (nieznacznie wiqkszej od wymaganej, tj. dlu2szej na )ednym boku o 5 cmJ
sterylnej serwety wl6kninowej 2W posiadajqcej wymiar 150x180 cm.
Odp, Zamawiai4cy dopuszcza.
Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 18
L. Zwracamy siq do Zamawiaj4cego z pro6b4 o dopuszczenie do zaoferowania w
ww. pozycji fnieznacznie wiqkszej od wymaganej, tj. dlu2szej na jednym boku o 10 cm]
sterylnej serwety wl6kninowej 2W posiadajqcej wymiar 50x60 cm.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 1 poz.22
Zwracamy siq do Zamawiaj4cego z pro3bq o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycii (nieznacznie wiqkszej od wymaganej, tj. dlu2szei na jednym boku o 10 cmJ
sterylnej serwety wl6kninowej 2W posiadajqcej wymiar 100x150 cm.
Odp. Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 2 poz.3-6
Zwracamy siq do Zamawi aj4cego z pro6bq o wydzielenie ww. pozycii (komplet6w
operacyjnych - bluza i spodnie) i utworzenie z nich oddzielnego pakietu. Pozwoli to
zwigkszyt. konkurenc)g oraz umo2liwi zlo|enie korzystnych ofert wiqkszej iloSci
Wykonawcom.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr tpoz,25
Zwracamy siq do Zamawiai4cego z pro6bq o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycji [nieznacznie wiqkszej od wymaganei, tj. d]u2szej na jednym boku o 10 cml
sterylnej serwety wl6kninowej 2W samoprzylepnej posiadaiqcej wymiar 50 x60 cm.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza,



Odp. Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 2 poz.3-6
Zwracamy siq do Zamawi aj4cego z pro6b4 o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycjach wysokiej jako6ci iednorazowvch komolet6w chirurgicznych

i spodnie) - komplety wykonane z antystatyczne.j supermiqkkiei wl6kniny
polipropylenowej SMMS o gramaturze 4Sg/m2. Rozmiary zgodnie z wymogami
Zamawiajqcego. Bluza z rvyciqciem w ksztalcie V pod szyj4 i trzema kieszeniami. Rqkaw
prosty, podwiniqty i obszyty. Spodnie Sciqgane trokami w pasie, nogawki bez Sci4gaczy,
podwiniqte i obszyte. Dostqpny w czterech kolorach niebieskim, zielonym, fioletorvym
oraz rbiorym. Komplet iednorazowy. Klasa I. ZgodnoSi z dyrektywq medycznq
93/42/EWG, zgodno6i z EN 13795 (wymagania u2ytkowe dla odzie2y dla blok6w
operacyjnychJ.

Odp. Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 2 poz,9-14
Zwracamy siq do Zamawiajqcego z pro5b4 o wydzielenie ww. pozycji (fartuch6w
chirurgicznychJ
i utworzenie z nich oddzielnego pakietu. Pozwoli to zwiqkszyd konkurenc.jq oraz
umo2liwi zlo2enie korzystnych ofert wiQkszej iloSci Wykonawcom.
Odp. Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 9-13
Zwracamy siq do Zamawiaj4cego z pro6bq o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycjach wysokiej jako6ci sterylnych fartuch6w chirurgicznych wykonany z
wl6kniny polipropylenowej SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m2.0dporno5i na
przenikanie cieczy - min. 49,5 cm H2O. Kolor ciemnoniebieski, rqkaw o kro.ju typu
raglan, szwy wykonane technikq ultrad2wiqkowq - cztero6cie2kowy szew
ultradZwiqkowy, posiada dziane poliestrowe mankiety o dlugo6ci min. 7cm, oznaczenie
rozmiaru w postaci wszy';yki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantujecym
zachowanie ste Inoici odczas ania. Rozmi fartuch6w:
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ROZMIAR DLUGOSC
FARTUCHA

szERoKosf
FARTUCHA

Dt,UGOSC
REKAWA

M 12 0cm 163cm 65cm
L l.3Ocm 1,67 cm

140cm
xxL 150cm L 75cm
xxxL 160cm 1B0cm

72cm
xt LTlcm lgOcm

B6cm
90cm



Tolerancia +/-Zcm +/-Zcm +/-
1,5cm

Fartuch chirurgiczny z wl6kniny SMMMS, jatowy
Opakowanie zbiorcze fkartonJ zabezpieczone dodatkowo wewnqtrznie workiem z folii
PE. Do oferty dolEczone dokumenty wydane przez producenta wyrobu powvierdzajEce
zgodno6i parametr6w oferowanych sterylnych fartuch6w z normami MDD 93/42, EN
13795, EN ISO 11135 -1. oraz EN 556 - 1.

Odp. Zamawiajqcy dopuszcza,

Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu nr 2 poz.73
Zwracamy siq do Zamawiaj4cego z pro6b4 o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycji sterylnych fartuch6w w rozmiarze jak ni2ej (najlepiej odpowiadajqcy opisowi
Zamawiaj4ce o

Odp, Zamawiajqcy dopuszcza,

Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu nr 2 poz.74
Zwracamy siq do Zamawiai4cego z pro5b4 o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycjach wysokiej jako6ci sterylnvch fartuch6w chirurgicznych SMMMS
wzmocnionvch - niezawierai4cych wiskozy ani celulozy, lvykonanych z
piQciowarstwowe) wl6kniny SMMMS
o minimalnej gramaturze 35 g/m2. fartuch wzmacniany wewnQtrznie z przodu i na 3/+

rqkaw6w laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i

polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m2. odporno66 na przenikanie cieczy w
obszarze krytycznym - min. 215 cm H20. Kolor ciemnoniebieski, rqkaw o kroju typu
raglan, szry wykonane technik4 ultrad2wiqkowq - cztero6cie2kowy szew
ultradZwiqkowy, iciEgacze rqkaw6w niezawieraj4ce bawelny o dlugo6ci min. 7cm,

oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku
gwarantuj4cym zachowanie sterylnosci podczas wiqzania. Fartuch zawiniQty w
hydrofobow4 serwetq wl6kninow4 60x60cm (w zale2no5ci od rozmiaru fartucha inny

ROZMIAR DLUGOSC
FARTUCHA

SZEROKOSC
FARTUCHA

Dr,uGosc
REKAWA

L 75cm 86cmxxL l-50cm
+/-zcm +/-Zcm +/-

1,5cm
Tolerancia



kolor owiniqcia uiatwiaj4cy szybszq identyfikacjq rozmiaruJ, w opakowaniu 2 chlonne
rqczniki 30x40cm. Na opakowaniu wska2nik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki
transferowe zawieraj4ce nazwq dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datq
wa2no6ci. Opakowanie zbiorcze (kartonJ zabezpieczone dodatkowo wewnqtrznie
workiem z folii PE. Do oferty dolqczone dokumenty wydane przez producenta wyrobu
potwierdzajqce zgodnos6 parametr6w oferowanych sterylnych fartuch6w z normami
MDD 93/42, EN 13795, EN IS0 11135 -1 oraz EN 556 - 1.:2001. Rozmiar L oraz XL
zgodnie z poniLsz4 tabelq. Moiliwe r6wniei zam6wienie pozostalych rozmiar6w
wg tabeli,

ROZMIAR DT,UGOSC

FARTUCHA
SZEROKOSC

FARTUCHA
Di,UGOSC

REKAWA
M 163cm 65cm
L 13 0cm 167cm
XL 140cm 177cm 80cm
xxL L 75cm 86cm

160cm 90cm
Tolerancia +/-Zcm +/-Zcm +/-

1,5cm

Fartuch chirurgiczny wl6kninowy SMMMS - wzmacniany, ialowy. Opakowanie zbiorcze
(karton) zabezpieczone dodatkowo wewnqtrznie workiem z folii PE. Do oferty
dol4czone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzaj4ce zgodno66
parametr6w oferowanych sterylnych fartuch6w z normami MDD 93/42, EN 13795, EN
IS0 11135 -1 oraz EN 556 - 1:2001. Rozmiar L oraz XL zgodnie z poniZsz4 tabel4.
Mo2liwe r6wnie2 zam6wienie pozostalych rozmiar6w wg tabeli.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

Pytanie nr 12 dotyczy postanowieri SIWZrWnosimy o zmianq postanowiei SIWZ i
dopuszczenie skladania ofert w nostaci elektronicznej. stosownie do postanowieri art.
10a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wief publicznych (Dz,lJ.2Ol9
poz. 1843 , ze zm.) .

UZASADNIENIE: Wskazujemy, 2e w zwi4zku z sytuac.j4 wystqpowania koronawirusa w
Polsce, zar6wno Gl6wny Inspektor Sanitarny jak i inne organy odpowiedzialne za
zdrowie publiczne
w Polsce, w trosce o wsp6lne bezpieczeristwo zdrowotne rekomendujq ograniczenie
przemieszczania siq i przebpvania w wiqkszych skupiskach ludno6ci. W zwi4zku z
powy2szym utrudniona zostala tak mo2liwo6i zloienia oferty osobi6cie {poprzez zakaz
odwiedzinJ, iaki obni2yla siq jako66 dorqczerl realizowanych za po6rednictwem operator6w
poczto\r/ych (gdyiL dorgczyciele obawiajq siq dorqczenia przesylek bezposrednio
odbiorcomJ. Jednocze6nie nale2y wskaza6, 2e stosownie do postanowieh ww. ustawy
Prawo zam6wieri publicznych oferta elektroniczna jest nie tylko r6wna pisemnej, Iecz
wrqcz iest rekomendowan4 formq kontaktu wykonawcy z zamawiaj4cym.
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Je6li nie wyra2q Paristwo zgody na powy2szq zmianq zwracamy siq z uprzejm4 proibq
o przesuniqcie terminu skladania ofert na min. 08.04.2020 r.
Odp. Zamawiaj4cy podtrzymuie zapisy SIWZ.

Pytania do wzoru umowy:

1. Wnosimy o modyfikaciq 5 2 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego tre6ci
in fine:
,,2 zastrzeieniem wyjqtk6w umowq przewidzianych"
Odp. Zamawiai4cy nie wyra2a zgody,
2. Wnosimy o wykreSlenie S 3 ust. 2 i 3 projektu umowy przewiduj4cego mo2liwo6i
negocjacji terminu zaplaty zobowi4za'h, w kt6rych zaplacie Zamawiajqcy pozostaie w
zwloce. UZASADNIENIE - Zamawiaj4cy, jako podmiot uprawniony do wla6ciwie
jednostronnego ksztaltowania treici umowy o zam6wienie publiczne, nie mo2e swego
prawa podmiotowego nadu2ywai. Ksztaltuiqc tre56 umowy, musi mied na uwadze
ograniczenia wynikajqce z art. 3531 KC, a tak2e z zasady prawa cywilnego, wynikaiEcej z
art. 5 KC, zgodnie z kt6rq nie moZrra czyniC ze swego prawa u2ytku, kt6ry bytby
sprzeczny ze spoleczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami
wsp6lZycia spotecznego. Takie dzialanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest
uwaZane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27
marca 2014 r. KIO 4A7 /14 podobnie KIO 897/15 oraz S0 w Lublinie w Wyroku z dnia
20 sierpnia 2014 sygn. ll Ca 450 / l4).
Odp, Zamawiai4cy nie wyraia zgody,
3. Wnosimy o modyfikaciq $ 3 ust.4 i 5 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z
art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Praw Zam6wiei
Publicznych celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, kt6ry zgodnie z poglEdem
doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC {5. Buczkowski, w: Komentarz
KC, t. It, L972, s. 1281;
C. Zulawska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011-, s. 50-51; Z. Gawlik, w: Kidyba,
Komentarz KC, t. IIl, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, wt Pietrzykowski, Komentarz KC, t.
II, 2015, s. 298;
J. Jezioro,w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC,20L4, s. 11.12; wyr. SA w Szczecinie
z 9.L0.201.3 r., I ACa 364/L3) iest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy
zobowi4zanego do wczeSniejszego spelnienia Swiadczenia, zai zwloka Zamawiajqcego w
zaplacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiqzku zaplaty
ceny, wynikajq cego z art.535 KC. Majqc powy2sze na uwadze niezasadnym wydaje siq
przystanie przez Wykonawcq na propozycjq ograniczenia jego uprawnienia.
4. Odp, Zamawiaiqcy nie wyraia zgody.

5. Wnosimy o modyfikacjq S 7 ust. 1- projektu umowy poprzez dookre3lenie zmian
,,niekorzystnych" dla ZamawiajEcego. UZASADNIENIE: Zgodnie z zaleceniami Komis.ii
Europejskiej zawartymi
w dokumencie ,,Zam6wienia publiczne - porady dla os6b odpowiedzialnych za
udzielanie zam6wieri publicznych dotycz4cych unikania najczqstszych blqd6w
popelnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego i
inwestycyjnych: (s. 38 i 39) ,,Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna byt latwa
do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron," PoWLsze zalecenia
nale2y stosowa6 w kaZdym postqpowaniu, nie tylko tych, kt6re s4 realizowane z



udzialem Srodk6w z POIS, (E. Grabowska-szweicer,
I. Granecka, P. Granecki Postqpowanie wykonawcy w zamdwieniach publicznych.
Komentarz praktyczny, tryby zam6wieniowe, dokumenty przetargowe, postQpowanie
odwolawcze wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. BeckJ.

Odp. Zamawiaiqcy nie wyraLa zgody.

6. Wnosimyowykre6lenieSS ust.2 i 3 projektu umowy.
Odp. Zamawiaiqcy nie wyraia zgody,

7. Wnosimy o modyfikacjq $ 10 ust. L projektu umowy poprzez dodanie do jego
treSci in fine:
,,2 zastrzeieniem wyjqtk6w umowq przewidzianych."
Odp. ZamawiaiEcy nie wyraia zgody,

8. Wnosimy o modyfikacjq $ 10 ust. 2 lit. 0 projektu umowy poptzez dodanie do
jego tre6ci in fne treici lit. gJ za6 po niej: ,,zmiana tako dla swojej waino{ci nie wymaga
aneksu w formie pisemnej." UZASADNIENIE: Wysoko6d stawki podatku VAT na wyroby
bqdqce przedmiotem zam6wienia jest czynnikiem cenotvy6rczym, niezale2nym do
swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT nastqpu.je bowiem w
drodze zmiany wta6ciwej ustawy, w dniu oznaczonym ptzez ustawodawcq, a Strony nie
mogq siq uchyla6 od jej skutk6w i zobowi4zane s4 ponosii zwi4zane z ni4 koszty w
terminach i na zasadach okre6lonych przez ustawodawcq.
W ocenie Wykonawcy, w kontekScie powy2szego, obciE2anie Wykonawcy skutkami tej2e
zmiany lub skutkami ewentualnego op6Znienia w jej wprowadzaniu, tj. uzale2nieniem
zmiany ceny brutto w zwiqzku ze zmianq stawki podatku VAT od podpisania
stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczno6ci z przepisami podatkowymi. W
zwiqzku z powyiszym wnosimy o zmianq, jak powy2ej.
Odp, Zamawiai4cy nie wyraia zgody.

9. Wnosimy o modyfikacjq S 10 ust. 2 kolejnej litery o nastqpuj4cej tre6ci:
,,nastqpila zmiona cen producenta lub zmiana kursu dolara amerykafiskiego w stosunku
do zlotego o co najmniej Sok." UZASADNIENIET Zmiana zaproponowana przez
Wykonawcq jest odpowiedziq na czynniki niezale2ne od Wykonawcy, a maj4ce realny
wplyw na cenq wyrob6w dostarczanych w ramach umowy przetargowe.j. Nale2y
podkre3lii, 2e Wykonawca nie powinien byi w calo6ci
i samodzielnie obciq2any ryzykiem zmiany stosunk6w gospodarczych, a tym samym
zobowiqzany do realizowania umowy po ra24co niskich cenach.
Odp. Zamawiai4cy nie wyrata zgody.
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