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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
Dostawa opatrunków. 
Numer ogłoszenia: 2012/S 56-091438; data wysłania ogłoszenia: 16.03.2012r. 
 
 
 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba  
w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iŜ zgodnie z art. 38 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące prośby  
o wyjaśnienia zapisów SIWZ, na które to zamawiający odpowiada:  
 
PYTANIE 1  
Czy Zamawiający wymaga opatrunku z hydroŜelem na oparzenia do działań ratowniczych, jeŜeli 
tak to czy w pozycji: 
1. opatrunek hydroŜelem na oparzenia o rozmiarze 10x10cm 
2. opatrunek hydroŜelem na oparzenia o rozmiarze 10x40cm 
Opatrunek hydroŜelowy oferowany przez naszą firmę to opatrunek do natychmiastowego 
zastosowania nakładany bezpośrednio na ranę. Po nałoŜeniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi 
ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran. Przeznaczony do działań ratowniczych. Po zastosowaniu 
na poparzone miejsce opatrunek moŜna wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany – 
miejsce opatrunek moŜna wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany – opatrunek nie 
przykleja się do poparzonej powierzchni. Nie zamazuje obrazu rany. Opatrunek przeznaczony jest 
do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień. Opatrunek ma formę materiału 
bazowego z naniesionym półpłynnym Ŝelem. śel oparty jest na bazie wodnej, przez co z łatwością 
rozpuszcza się w wodzie i ulega całkowitej biodegradacji. Jest on całkowicie nieszkodliwy dla błon 
śluzowych i ma działanie bakteriobójcze. Opatrunki są łatwe w transporcie, przechowywaniu i 
uŜyciu. MoŜna je składować w temperaturze -5/+35ºC. 
Odpowiedź: zamawiający nie wymaga opatrunku hydroŜelowego do działań ratowniczych, 
opatrunek nie będzie stosowany na rany oparzeniowe 

PYTANIE 2  
-Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 5 pozycje 14-17 umoŜliwi nam to złoŜenie korzystnej 
cenowo oferty na wysokiej jakościowo produkty?  
Odpowiedź: nie, zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielanie pozycji z pakietu 
 
PYTANIE 3  
-Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 w pozycji 4 dopuści pieluchomajtki pakowane po 15 sztuk w 
opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem na ilość potrzebną Zamawiającemu podaną w 
formularzu cenowym, w tym przypadku było by to 240 opakowań po 15 sztuk? 
Odpowiedź: tak, zamawiający dopuszcza 
 
 
PYTANIE 4  
Pakiet nr 4 
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Poz. nr 1 
Prosimy o dopuszczenie opasek gipsowych w rozmiarze 6 cm x 2 m z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości. 
Odpowiedź: nie, zamawiający nie wyraŜa zgody 
 
PYTANIE 5  
Pakiet nr 4 
Poz. nr 1-4 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych z gipsem naniesionym po obu stronach 
materiału nośnego z zawartością gipsu naturalnego min 94%, nawiniętych na rolkę z ekologicznej 
tektury. 
Odpowiedź: zamawiający wymaga: Opasek gipsowych szybkowiąŜących , pokrytych gipsem 
dwustronnie , zawartość gipsu  94%czas wiązania  5 - 6 minut,  
dopuszcza wszystkie rodzaje rolek 
 
PYTANIE 6  
Pakiet nr 5 
Poz. nr 2-6 
Prosimy o dopuszczenie siatek opatrunkowych o długości 11,6 m z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości. 
Odpowiedź: nie, zamawiający nie dopuszcza 
 
 
PYTANIE 7  
Pakiet nr 5 
Poz. nr 13 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania serwet poddanych procesowi technologicznego prania 
(płukania) wstępnego? Pragniemy zwrócić Państwa Uwagę na fakt, Ŝe proces technologicznego 
prania wstępnego zwiększa zdolności absorpcyjne gazy a ponadto, poza zwiększeniem miękkości i 
chłonności serwety, gwarantuje większe bezpieczeństwo jej uŜytkowania (dodatkowe płukanie 
powoduje usunięcie ewentualne pozostałości z fazy neutralizacji procesu bielenia – środków 
pianotwórczych, redukujących lub innych które pod wpływem czynników sterylizacji podlegają 
procesom chemicznym, mogącym mieć szkodliwy wpływ na organizm). Prosimy równieŜ o zgodę 
na odchylenie w rozmiarze serwety +/- 10%, które wynika właśnie z procesów prania wstępnego. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza serwety poddane procesowi płukania wstępnego, 
zamawiający dopuszcza odchylenie w rozmiarze serwet +/- 10%, 
 
 
PYTANIE 8  
Pakiet nr 5 
Poz. nr 18 
Prosimy o dopuszczenie podkładów higienicznych w opakowaniach a’30 szt z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza podkłady pakowane po 30 szt i  oczekuje zaproponowania 
1334 opakowań po 30 szt 
 
 
 
PYTANIE 9  
Pakiet nr 5 
Poz. nr 8; 19; 20; 21 
Prosimy o wyłączenie pozycji z całości pakietu do odrębnej części zamówienia. Podział pakietu 
umoŜliwi nam złoŜenie waŜnej oferty, co zwiększy konkurencyjność postępowania i umoŜliwi 
Zamawiającemu wybór faktycznie korzystnej oferty. 
Odpowiedź: nie, zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielanie pozycji z pakietu 
 
 
PYTANIE 10  
Pakiet nr 6 
Poz. nr 5 
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Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6 cm x 8 cm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza opatrunek o rozmiarze 6x8cm 
 
 
PYTANIE 11  
Pakiet nr 6 
Poz. nr 6 
Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6  x 101mm w opakowaniu 50 saszetek po 2 x 5 szt 
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 6x 101 mm oraz 10 szt w opakowaniu 
ale oczekuje zaproponowania 20 opakowań  po 50 saszetek ( bez przeliczania ilości) 
 
 
PYTANIE 12  
Pakiet nr 6 
Poz. nr 7 
Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 3 x 76 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza 
 
 
PYTANIE 13  
Pakiet nr 6 
Poz. nr 8 
Prosimy o dopuszczenie plastra w rozmiarze 8 cm x 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości. 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza 
 
 
PYTANIE 14  
Pakiet nr 6 
Poz. nr 9 
Prosimy o dopuszczenie plastra w rozmiarze 6 cm x 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości. 
Odpowiedź:  zamawiający nie dopuszcza 
 
PYTANIE 15  
Pakiet nr 11 
Poz. nr 6 
Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 20 cm x 20cm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza 
 
 
PYTANIE 16  
Pakiet nr 12 
Poz. nr 1; 2 
Prosimy o dopuszczenie opatrunku impregnowanego neutralną maścią. 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza 
 
PYTANIE 17  
Pakiet nr 1, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny o czasie wchłaniania 5-8dni? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza 
 
PYTANIE 18  
Pakiet nr 1, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny o czasie wchłaniania 5-8dni oraz rozmiarze 
1,25x5cm? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza 
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PYTANIE 19  
Pakiet nr 1, poz. 3 – 4   
Czy Zamawiający dopuści gąbkę Ŝelatynową  o czasie wchłaniania 5-8dni? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza 
 
PYTANIE 20  
Pakiet nr 1, poz. 5 
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli 
na złoŜenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników. 
Odpowiedź: nie, zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielanie pozycji z pakietu 
 
 
PYTANIE 21  
Pakiet nr 4, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a 1szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza 
 
PYTANIE 22  
Pakiet nr 4, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3m? 
Odpowiedź: nie, zamawiający nie dopuszcza 
 
PYTANIE 23  
Pakiet nr 4, poz. 5 – 7  
Czy Zamawiający dopuści syntetyczny podkład podgipsowy wykonany ze 100% poliestru? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza 
 
PYTANIE 24  
Pakiet nr 5, poz. 13 
Czy Zamawiający dopuści serwety  pakowane a 20szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza 
 
PYTANIE 25  
Pakiet nr 6, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści paski w saszetkach a 10szt. , opakowanie a 50saszetek z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza zaproponowanie pasków pakowanych po 10 szt w saszetce 
ale oczekuje wyceny 20 op po 50 saszetek ( bez przeliczania ilości) 
 
PYTANIE 26  
Pakiet nr 6, poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartoniku a 24 szt. z wyceną za 1 sztukę? 
Odpowiedź: nie, zamawiający nie dopuszcza 
 
PYTANIE 27  
Pakiet nr 6, poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartoniku a 12 szt. z wyceną za 1 sztukę? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza 
 
PYTANIE 28  
Pakiet nr 6, poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartoniku a 6 szt. z wyceną za 1 sztukę? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza 
 
PYTANIE 29  
Pakiet nr 12, poz. 1 – 2  
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli 
na złoŜenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników. 
Odpowiedź: nie, zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielanie pozycji z pakietu 
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PYTANIE 30  
Czy Zamawiający w pakiecie 3 oczekuje, aby środkiem bakteriobójczym zastosowanym w 
warstwie klejącej folii był jodofor? 
Odpowiedź: zamawiający oczekuje środka bakteriobójczego,  dopuszcza jodofor 
 
PYTANIE 31  
Pakiet nr 8 
Pozycja nr 1 
Czy zamawiający oczekuje, aby opatrunek pokryty był klejem akrylowym naniesionym w na wzór 
siatki w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 
 
PYTANIE 32  
Dotyczy: Pakiet nr  1 „Hemostatyki” 
Czy Zamawiający  wymaga aby materiał hemostatyczny z pozycji 1 i 2  posiadał dodatkowo 
następujące cechy: 
wartość pH poniŜej 3, 
wykazywał działanie bakteriobójcze na  szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE potwierdzone w 
badaniach,  
produkt nieŜelujący, umoŜliwiający repozycjonowanie? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza zaproponowanie produktu posiadającego w/wymienione 
cechy 
 
PYTANIE 33  
Dotyczy: Pakiet nr  1 „Hemostatyki” 
Czy Zamawiający w pozycji 5  wymaga zaoferowania wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli, 
parafina i palmitynian izopropylu? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz. 
Uzasadnienie: Na rynku moŜna spotkać wosk dwuskładnikowy bez palmitynianu izopropylu, który 
jest twardy i kruszy się co moŜe skutkować koniecznością dłuŜszego rozgrzewania w dłoniach aby 
stał się plastyczny i gotowy do uŜycia lub  moŜe powodować niekontrolowane pozostawieniu 
resztek pokruszonego wosku. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza zaproponowanie produktu  o składzie: wosk pszczeli, 
parafina i palmitynian izopropylu 
 
 
PYTANIE 34  
Dotyczy: postanowienia siwz 
Prosimy o sprecyzowanie, czy w celu potwierdzenia posiadania odpowiedniej wiedzy i 
doświadczenia, Zamawiający wymaga aby wykonawca w zakresie zadania nr 1 „Hemostatyki” 
wykazał, Ŝe wykonał lub wykonuje przynajmniej jedną dostawę  o minimalnej wartości wskazanej 
dla tego pakietu, której przedmiotem będą właśnie hemostatyki/ materiały hemostatyczne? 
Odpowiedź: Zamawiający opisał, Ŝe wymaga wykazania dostawy opatrunków jednak hemostatyki 
zalicza równieŜ do opatrunków zatem, jeŜeli wykonawca wykaŜe, iŜ  wykonał lub wykonuje 
naleŜycie przynajmniej jedną dostawę dla pakietu o łącznej minimalnej  wartości wymaganej dla 
pakietu  a dotyczącej dostawy hemostatyków/materiałów hemostatycznych zamawiający uzna 
spełnienie tego warunku.  
 
PYTANIE 35  
Dotyczy: postanowienia umowy 
Czy Zamawiający zmodyfikuje § 10  umowy w następujący sposób: Odbiorca zastrzega sobie 
prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do zakresu i ilości dostaw częściowych oraz 
uprawnienie do nie złoŜenia zamówienia na pełny zakres asortymentu objętego umową, w 
przypadku zmniejszonego zapotrzebowania szpitala, czego nie moŜna przewidzieć na dzień 
podpisania umowy, pod warunkiem, Ŝe  niezrealizowana wartość umowy nie  będzie większa niŜ 20 
% wartości umowy? 
Uzasadnienie: Przepisy Ustawy PZP nie zabraniają zmiany wielkości przedmiotu zamówienia, 
jeŜeli zmiana ta nie jest sprzeczna z art. 144 Ustawy PZP. Zgodnie z dominującym poglądem 
doktryny Zamawiający moŜe zastrzec w umowie, Ŝe wielkość zamówienia moŜe ulec zmniejszeniu 
lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaŜe minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie 
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wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych 
(W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40) 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający zmodyfikuje projekt umowy w taki sposób aby moŜliwe 
zmniejszenie nie było większe niŜ 49%. 
 
PYTANIE 36  
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 w pozycji 1-4 opasek o zawartości gipsu 88% 
spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego. 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza 
 
PYTANIE 37  
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 w pozycji 1-4 opasek pakowanych a’1 szt. wraz z 
właściwym przeliczeniem zamawianych ilości. 
Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę 
 
PYTANIE 38  
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 w pozycji 5-7 podkładu podgipsowego wykonanego z 
włókien poliestrowych nie wchłaniającego i nie zatrzymującego wody spełniającego pozostałe 
wymogi Zamawiającego. 
Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę 
 

PYTANIE 39  
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 w pozycji 5 opatrunku o wymiarze 6 x 8cm 
spełniającego pozostałe wymogi. 
Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę na zaproponowanie opatrunku 6x8cm 
 
PYTANIE 40  
Dotyczy zapisów Rozdziału 3 SIWZ 
Prosimy o wydłuŜenie czasu dostawy z 2 dni roboczych do 3 dni roboczych. Wnosimy równieŜ o 
wprowadzenia dłuŜszego terminu uwzględnienia reklamacji do 3 dni roboczych. Często jesteśmy 
uzaleŜnieni od tzw. "siły wyŜszej" w kooperacjach z naszymi kontrahentami oraz ze względu na 
wymogi logistyczne wnioskowane terminy pozwolą z naleŜytą starannością i na najwyŜszym 
poziomie realizować postanowienia umowne. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę czasu dostawy. Termin uwzględnienia 
reklamacji wynosi 3 dni robocze.  
 
PYTANIE 41  
Dotyczy  Rozdziału 3 pkt. e) SIWZ 
Prosimy o wyjaśnienie  na jakich zasadach i w jakiej ilości Zamawiający przewiduje 
przeprowadzenia szkolenia w zakresie stosowania i uŜytkowania przedmiotu zamówienia.  
Odpowiedź: Szkolenie ogólne zbiorcze na oddziale dla uŜytkowników przeprowadzone 
jednorazowo.  
 
PYTANIE 42  
§5 ust.1 wzoru umowy 
Prosimy o zmianę §5 ust.1 wzoru umowy na następujący: 
1.     Dostawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy kary umowne: 
a)     w wysokości 3% wartości umownej niedostarczonego towaru, gdy Odbiorca odstąpi od 
umowy z winy Dostawcy; 
b)    w wysokości 0,05 % wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie za kaŜdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody 
 
PYTANIE 43  
Pakiet 2 poz.1-3  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje chirurgicznych folii samoprzylepnych 
konfekcjonowanych w opakowaniach zbiorczych x10szt. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza konfekcjonowanie foli po 10 szt w op. zbiorczym , przy 
zachowaniu wszystkich pozostałych wymogów siwz 
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PYTANIE 44  
Pakiet 3 poz.1-3  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje chirurgicznych folii samoprzylepnych 
konfekcjonowanych w opakowaniach zbiorczych x10szt. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza konfekcjonowanie foli po 10 szt w op. zbiorczym , przy 
zachowaniu wszystkich pozostałych wymogów siwz 
 
PYTANIE 45  
Pakiet 7 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastrów x48szt, spełniających pozostałe warunki SIWZ, z 
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza zaproponowanie plastrów pakowanych po 48 szt , oczekuje 
wyceny 30 opakowań po 48 szt 
 
PYTANIE 46  
Pakiet 10 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x10cm, spełniającego pozostałe 
warunki SIWZ. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza 
 
PYTANIE 47  
Pakiet 10 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 20x20cm, spełniającego pozostałe 
warunki SIWZ. 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza 
 
PYTANIE 48  
Pakiet nr 2 
poz. 3 
Czy zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 55 x 45 cm? 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza 
 
PYTANIE 49  
Pakiet nr 5 
poz. 18 
Czy zamawiający dopuści podkłady w opakowaniu zawierającym 30 sztuk z jednoczesnym 
przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza podkłady pakowane po 30 szt i  oczekuje zaproponowania 
1334 opakowań po 30 szt 
 
PYTANIE 50  
Pakiet nr 5 
poz. 19 
Czy zamawiający dopuści tupfery w opakowaniu zawierającym 250 sztuk z jednoczesnym 
przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza 
 
PYTANIE 51  
Pakiet nr 5 
poz. 21 
Czy zamawiający miał na myśli tupfery niejałowe? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy 
zamawiający dopuści tupfery w opakowaniu zawierającym 10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
Odpowiedź: tak, zamawiający ma na myśli tupfery niejałowe 
 
PYTANIE 52  
Pakiet nr 6 
poz. 10 
Czy zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik zbiorczy zawierający 15 sztuk? 
Odpowiedź: nie, zamawiający nie dopuszcza 
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PYTANIE 53  
Pakiet nr 6 
poz. 11 
Czy zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik zbiorczy zawierający 10 sztuk? 
Odpowiedź: nie, zamawiający nie dopuszcza 
 
PYTANIE 54  
Pakiet nr 6 
poz. 12 
Czy zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik zbiorczy zawierający 5 sztuk? 
Odpowiedź: nie, zamawiający nie dopuszcza 
 
PYTANIE 55  
Wzór umowy 
Prosimy o określenie jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno 
zamówiony przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający będzie się starał aby to było  51%. 
 
PYTANIE 56  
Wzór umowy 
Czy w razie braku moŜliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w 
ofercie wykonawca będzie mógł dostarczyć zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej 
cenie? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
PYTANIE 57  
Wzór umowy 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać moŜliwość zmiany ceny brutto wynikającej ze zmiany 
obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 
Odpowiedź: Nie zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
 
MODYFIKACJE 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje SIWZ w następujący 
sposób: 

1. W SIWZ w załączniku nr 2, Zamawiający zastępuje zapis  §10 zapisem „Odbiorca zastrzega 
sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do zakresu i ilości dostaw 
częściowych oraz uprawnienie do nie złoŜenia zamówienia na pełny zakres asortymentu 
objętego umową, w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania szpitala, czego nie moŜna 
przewidzieć na dzień podpisania umowy, pod warunkiem, Ŝe  niezrealizowana wartość 
umowy nie  będzie większa niŜ 49 % wartości umowy”  

2. W SIWZ w części 7  - OFERTA SKŁADAN PRZEZ KONSORCJUM – ust. 6. Zastępuje 
się zapisem „Dokumenty wymienione w cz. 6.1, winien złoŜyć kaŜdy z uczestników 
konsorcjum oddzielnie. Pozostałe dokumenty, których przedłoŜenia wymaga Zamawiający, 
oceniane będą łącznie dla całego konsorcjum. 

3. W SIWZ w cz. 13. Termin składania i otwarcia ofert. zapisy „26.04.2012” zastępuje się 
zapisami „11.05.2012”. 

4. W SIWZ w cz. 5 . WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

 
Zapis „ 

1) Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Zamawiający uzna spełnienie powyŜszego warunku jeśli Wykonawca oświadczy, iŜ spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
 

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; 
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Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeŜeli Wykonawca wykaŜe iŜ wykonał lub wykonuje 
naleŜycie przynajmniej jedną dostawę dla pakietu o następującej łącznej minimalnej wartości: 
Pakiet nr 1 dostawa opatrunków na kwotę   17794,77zł 
Pakiet nr 2 dostawa opatrunków na kwotę   7741,68zł 
Pakiet nr 3 dostawa opatrunków na kwotę  57968,75zł 
Pakiet nr 4 dostawa opatrunków na kwotę 145870,65zł 
Pakiet nr 5 dostawa opatrunków na kwotę 206803,36 zł 

Pakiet nr 6 dostawa opatrunków na kwotę 30157,23 zł 

Pakiet nr 7 dostawa opatrunków na kwotę 3089,61 zł 

Pakiet nr 8 dostawa opatrunków na kwotę 7469,16 zł 

Pakiet nr 9 dostawa opatrunków na kwotę 5568,36 zł 

Pakiet nr 10 dostawa opatrunków z na kwotę   1260,67 zł 

Pakiet nr 11 dostawa opatrunków na kwotę   462,28 zł 

Pakiet nr 12 dostawa opatrunków na kwotę 7223,89 zł 

Pakiet nr 13 dostawa opatrunków na kwotę 1211,21 zł „ 

 
Zastępuje się zapisem „ 

1) Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeŜeli Wykonawca wykaŜe iŜ wykonał lub wykonuje 
naleŜycie przynajmniej jedną dostawę dla pakietu o następującej łącznej minimalnej wartości: 
Pakiet nr 1 dostawa opatrunków lub hemostatyków na kwotę   17794,77zł 
Pakiet nr 2 dostawa opatrunków na kwotę   7741,68zł 
Pakiet nr 3 dostawa opatrunków na kwotę  57968,75zł 
Pakiet nr 4 dostawa opatrunków na kwotę 145870,65zł 
Pakiet nr 5 dostawa opatrunków na kwotę 206803,36 zł 

Pakiet nr 6 dostawa opatrunków na kwotę 30157,23 zł 

Pakiet nr 7 dostawa opatrunków na kwotę 3089,61 zł 

Pakiet nr 8 dostawa opatrunków na kwotę 7469,16 zł 

Pakiet nr 9 dostawa opatrunków na kwotę 5568,36 zł 

Pakiet nr 10 dostawa opatrunków z na kwotę   1260,67 zł 

Pakiet nr 11 dostawa opatrunków na kwotę   462,28 zł 

Pakiet nr 12 dostawa opatrunków na kwotę 7223,89 zł 

Pakiet nr 13 dostawa opatrunków na kwotę 1211,21 zł” 
 
 
W związku z wprowadzoną modyfikacją wymagającą wprowadzenia zmian w ofertach 
Zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert a takŜe wniesienia wadium na dzień 
11.05.2012. Godziny pozostają bez zmian. 
 

Z powaŜaniem 
 
 
 


