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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: 
„Dostawy implantów ortopedycznych 

i sprzętu jednorazowego użytku”
Nr sprawy 46/ZP/18

Dyrekcja  Powiatowego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach  i  Wodzisławiu

Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania

1.  Pytanie  nr  1  do  zadania  nr  4  poz.  4  -  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  złożenie  oferty na
membranę o wymiarach 3x4x0,6, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2.  Pytanie  nr  2  do  zadania  nr  4  poz.  5  -  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  złożenie  oferty na
membranę o wymiarach 3x4x0,4 pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
3.  Pytanie  nr  3  do  zadania  nr  4  poz.  6  -  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  złożenie  oferty na
membranę o wymiarach 2x3x0,4 pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
4. Pakiet 11 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ustników spirometrycznych z filtrami antybakteryjnymi 
o następujących parametrach:
- Przestrzeń martwa filtra 77,1 ml
- Powierzchnia filtracji  56,8 cm2
- Efektywność filtracji antybakteryjnej, testowana przy przepływie 750 L/min 99,99 %
- Efektywność filtracji antywirusowej, testowana przy przepływie 750 L/min 99,99 %
- Rezystancja przepływu przy 30l/min  0,2 cm H2O/ l/s
- Średnica wewnętrzna od strony spirometru  =  30,5 mm
- Średnica filtra w najszerszym miejscu  8,8 cm
- Wyprofilowany ustnik od strony pacjenta z małym kołnierzem do zagryzienia
- Dwukolorowe oznaczenie stron filtra aparat-pacjent. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.

5. Pytania dotyczące SIWZ i umowy
1. Prosimy Zamawiającego o  zamieszczenie  na  stronie  załącznika  nr  1  stanowiącego  Formularz

oferty.
Odpowiedź: Załącznik został umieszczony na stronie internetowej.



2. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w § 8 Istotnych postanowień umowy
na 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 Istotnych postanowień umowy w następujący sposób:

„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej
umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy
o  działalności  leczniczej  z  dnia  15.04.2011  r.  (Dz.U.  Nr  112,  poz.  654).  W  przypadku
nieuiszczenia  przez  Zamawiającego zapłaty  w terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  wezwania
Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art.
509  k.c.  a  zastrzeżenie  umowne  wyrażone  w  zdaniu  poprzedzającym  strony  traktują,  jako
nieistniejące.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Pytanie nr 1, dotyczy Zadanie nr 3 - Czy Zamawiający dopuści implant dwuelementowy?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

7. Dotyczy Zadania 4 poz. 1-3
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  w/w  pozycji  do  osobnego  pakietu  i  dopuści  w
powyższym  zakresie  nieorganiczną  macierz  kolagenową  do  leczenia  ubytków  chrząstki  stawowej
pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą
(warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej
tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i
zapobiega  wypłukiwaniu  materiału  biologicznego,  np.  koncentratu  płytek  krwi  lub  komórek
macierzystych).  W całości  resorbowalna.  Stosowana  przy stymulacji  chondrogenezy koncentratem
komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu
rekonstrukcji  ubytków  chrząstki  stawów:  kolanowego,  biodrowego,  skokowego,  ramiennego,
łokciowego i  nadgarstkowego.  Dostępna w rozmiarze 25x30mm,  30x40mm,  40x50mm,  grubość 2
mm. Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Dotyczy Zadania 8 poz. 1-2
Czy  Zamawiający  dopuści  w  powyższym  zakresie  bezbiałkowy,  bezkolagenowy,  nieorganiczny,
osteokondukcyjny,  biowchłanialny  substytut  kości  w  postaci  żelowego  implantu,  którego
podstawowym składnikiem są mikrogranulki na bazie fosforanu wapnia (TCP >95%), zawieszone w
hydrożelowym  nośniku,  umieszczone  w  sterylnej,  poliwęglanowej  strzykawce  jednorazowej  typu
“luer” (gotowy do aplikacji, bez konieczności łącznia składników). Objętość 10ml?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.

9. Pakiet 10, poz. 4, 5, 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów z 23% stawką VAT,
reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

10. Pakiet 10, poz. 8 -  Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje 200
sztuk  stabilizatorów,  czyli  2  opakowań  zbiorczych  (1  opakowanie  mieści  100  szt.,  czyli  50  par
stabilizatorów), czy też 200 opakowań po 100 sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 200 szt. (2 op. Zbiorcze)

11. Dotyczy 46/ZP/18, Zadanie 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  1 z 
pakietu nr 9 i stworzy osobny pakiet? 
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 
przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Pakiet nr 10, pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający  
w jednym  fabrycznym  opakowaniu:  1  szczoteczkę  do  zębów z  odsysaniem z  poziomą  manualną
zastawką  do  regulacji  siły  odsysania,  z  2  otworami  ssącymi  oraz  z  gładką  gąbką  na  górnej
powierzchni,  10 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku
wodoru w saszetce,  1  gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,  1 saszetkę z  3 g preparatu
nawilżającego do ust  na  bazie  wodnej  z  cetylpirydyną,  i  aloesem.  Każde pojedyncze  opakowanie
zestawu  pełni  jednocześnie  funkcję  pojemnika  na  płyn  i  pozwala  na  przygotowanie  roztworu
roboczego po otwarciu opakowania. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. Pakiet nr 10, pozycja 1– Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez zestaw do toalety 
jamy ustnej badań klinicznych potwierdzających skuteczność w redukcji VAP? 
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od ww. wymogu.

14. Pakiet nr 10, pozycja 2–  Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający  
w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do
regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi  oraz z gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml
płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w saszetce, 1 gąbka-
aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie
funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania.
Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

15. Pakiet nr 10, pozycja 2– Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez zestaw do toalety
jamy ustnej badań klinicznych potwierdzających skuteczność w redukcji VAP?
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od ww. wymogu.

16. Pakiet nr 10, pozycja 3–  Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający  
w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem
sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z poziomą manualną zastawką do
regulacji siły odsysania, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru 
w saszetce, 1 saszetkę z 3 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i aloesem.
Każde  pojedyncze  opakowanie  pełni  jednocześnie  funkcję  pojemnika  na  płyn  i  pozwala  na
przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Zarejestrowany jako wyrób medyczny
klasy I?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

17. Pakiet nr 10, pozycja 3– Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez zestaw do toalety
jamy ustnej badań klinicznych potwierdzających skuteczność w redukcji VAP?
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od ww. wymogu.

18. Pakiet nr 10, pozycja 4– Czy Zamawiający dopuści myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH,
hipoalergiczne,  wstępnie  nawilżone  o  wymiarach  25  x  21  cm,  w  składzie:  nie  wymagający
spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, prowitaminy B5, witaminy E,
ekstrakt  z  rumianku,  D-panthenolu  oraz  dimetikonu,  bez  lateksu,  w  całkowicie  izolowanym,
zamykanym  opakowaniu,  możliwość  podgrzewania  w kuchence  mikrofalowej  do  20  sekund przy
mocy  700  W.  8  myjek  w  opakowaniu.  Instrukcja  użycia  w  języku  polskim  na  opakowaniu
jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

19. Pakiet nr 10, pozycja 4– Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 12szt?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Należy odpowiednio przeliczyć ilość zaoferowanego 
asortymentu.



20. Pakiet nr 10, pozycja 4–  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez myjki  badań
klinicznych, potwierdzających skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszania częstości
zakażeń dróg moczowych? 
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od ww. wymogu.

21.  Pakiet  nr  10,  pozycja  4–  Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  posiadania  przez  myjki
dodatkowej warstwy termoizolacyjnej wewnątrz opakowania? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza produkt bez dodatkowej warstwy termoizolacyjnej  wewnątrz
opakowania.

22.  Pakiet  nr  10,  pozycja  4–  Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  posiadania  przez  myjki
opakowania  z  mini-kartą  obserwacji  do  zaznaczenia  zmian  skórnych  (zespolona  fabrycznie  
z opakowaniem samoprzylepna etykieta)? 
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od ww. wymogu. 

23. Pakiet nr 10, pozycja 5– Czy Zamawiający dopuści myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH,
hipoalergiczne,  wstępnie  nawilżone  o  wymiarach  25  x  21  cm,  w  składzie:  nie  wymagający
spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, prowitaminy B5, witaminy E,
ekstraktu  z  rumianku,  D-panthenolu  oraz  dimetikonu,  bez  lateksu,  w  całkowicie  izolowanym,
zamykanym  opakowaniu,  możliwość  podgrzewania  w kuchence  mikrofalowej  do  20  sekund przy
mocy 700 W. 8 myjek w opakowaniu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

24. Pakiet nr 10, pozycja 5– Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 12 sztuk? 
Odpowiedź:  Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza.  Należy  odpowiednio  przeliczyć  ilość
zaoferowanego asortymentu.

25.  Pakiet  nr  10,  pozycja  5– Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  posiadania  przez  myjki
dodatkowej warstwy termoizolacyjnej wewnątrz opakowania?
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od ww. wymogu.

26.  Pakiet  nr  10,  pozycja  5–  Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  posiadania  przez  myjki
opakowania  z  mini-kartą  obserwacji  do  zaznaczenia  zmian  skórnych  (zespolona  fabrycznie  z
opakowaniem samoprzylepna etykieta)? 
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od ww. wymogu.

27. Pakiet nr 10, pozycja 6– Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy pacjenta, nie 
wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z 
wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej
warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 120g nie wymagającego spłukiwania roztworu z 
zawartością wody, dimetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, 
bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 20 
sekund przy mocy 700 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt
zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

28. Pakiet nr 10, pozycja 7– Czy Zamawiający dopuści ściereczki barierowe dedykowane wyłącznie 
do okolicy krocza dla pacjentów z nietrzymaniem moczu/stolca, o właściwościach czyszczących, 
nawilżających, usuwających przykry zapach oraz chroniących skórę pacjenta poprzez pozostawienie 
przezroczystej, przepuszczalnej dla powietrza oraz izolującej od wilgoci bariery dimetikonowej 
chroniącej przed zapaleniem skóry związanym z nietrzymaniem moczu/stolca. W składzie: 3% 
dimetikon, niespłukiwany preparat oczyszczający o zrównoważonym pH, aloes, bez lateksu, w 
opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund przy 



mocy 700 W, w rozmiarze 20 x 21 cm, 25 sztuk ściereczek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku
polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

29. Pakiet nr 10, pozycja 7– Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez ściereczki 
opakowania z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z 
opakowaniem samoprzylepna etykieta)? 
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od ww. wymogu.

30.  Pakiet  nr 10,  pozycja  7–  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania badań klinicznych
potwierdzających skuteczność oferowanego produktu w zakresie redukcji zapalenia skóry związanego
z nietrzymaniem moczu/ stolca oraz odleżyn okolicy pośladkowo-krzyżowej? 
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od ww. wymogu.

31. Pakiet nr 10, pozycja 8 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 8 z pakietu 10 do osobnego
zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem


