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Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku”

nr sprawy ZP 22/2013
 

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1 dot. projektu umowy

ñ § 9 ustęp 2 i 3

czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w obu przypadkach odpowiednio 
do 0,3% wartości zamawianej partii lub wartości reklamowanej partii materiałów za każdy 
dzień zwłoki?

Odpowiedź nr 1 

ñ § 9 ustęp 2 i 3 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące projektu umowy

II. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

Grupa 17:

1.  Płytka  stomijna  w rozmiarze  od 40 do 50 (do stomii  płaskiej  i  wklęsłej)  wykonana  z 
materiału  hydrokoloidowego  albo  spełniającego  równoważne  parametry,  do  zaopatrzenia 
stomii wklęsłych i płaskich oraz do zaopatrzenia stomii wklęsłych – 300 szt.

2.  Płytka  stomijna  w rozmiarze  od 40 do 50 (do stomii  płaskiej  i  wklęsłej)  wykonana  z 
materiału  hydrokoloidowego  albo  spełniającego  równoważne  parametry,  do  zaopatrzenia 
stomii wklęsłych i płaskich oraz do zaopatrzenia stomii wklęsłych – 400 szt.

3.  Płytka  stomijna  w rozmiarze  od 50 do 70 (do stomii  płaskiej  i  wklęsłej)  wykonana  z 
materiału  hydrokoloidowego  albo  spełniającego  równoważne  parametry,  do  zaopatrzenia 
stomii zabezpiecza skórę wokół stomii przed działaniem treści jelitowej i moczu – 400 szt
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4. Worek ileostomijny (otwarty)  beżowy z filtrem, otwarty beżowy do płytki  o rozmiarze 
pierścienia  od  40  do  50,  z  filtrem węglowym,  zapinki  w komplecie,  tak  aby zachodziła 
możliwość jego zastosowania wraz z płytką stomijną wskazaną w grupie 17 poz.1-2 - 800 szt.

5. Worek ileostomijny (otwarty)  beżowy z filtrem, otwarty beżowy do płytki  o rozmiarez 
piescienia  od  50  do  70,  z  filtrem  węglowym,  zapinki  w  komplecie,  tak  aby  zachodziła 
możliwość jego zastosowania wraz z płytką stomijną wskazaną w grupie 17 poz.3 - 700 szt.

6. Worek urostomijny do płytki o rozmiarze pierścienia od 40 do 50, wyposażony w ujście 
worka  uniemożliwiające  jego  opróżnianie  oraz  wewnętrzne  zawory  antyzwiązkowe 
uniemożliwiające ofanie się moczu, tak aby zachodziła możliwość jego zastosowania wraz z 
płytką stomijną wskazaną w grupie 17 poz. 1-2 - 500 szt.

7.Worek urostomijny do płytki o rozmiarze pierścienia od 50 do 70, wyposażony w ujście 
worka  uniemożliwiające  jego  opróżnianie  oraz  wewnętrzne  zawory  antyzwrotne 
uniemożliwiające ofanie się moczu, tak aby zachodziła możliwość jego zastosowania wraz z 
płytką stomijną wskazaną w grupie 17 poz. 3 - 500 szt.

8.  Jednoczęściowy,  samoprzylepny  worek  przeznaczony  do  urostomii,  Od  strony powłok 
skórnych worek powinien być wyłożony delikatna fizeliną i być w kolorze beżowym albo 
kolorze zbliżonym do koloru skóry człowieka celem zapewniania dyskrecji. Worek powinien 
być  dodatkowo  wyposażony  w  umieszczone  w  dolnej  części  albo  na  dnie,  ujście 
umożliwiające opróżnienie worka. Integralną

częścią  worka  powinien  być,  przytwierdzony  do  niego  na  stałe  przylepiec  wykonany  z 
materiału hydrokoloidowego albo spełniającego równoważne parametry, celem skutecznego 
zabezpieczenia  skóry  wokół  stomii  przed  działaniem  moczu.  Worek  w  rozmiarze 
pozwalającym na docięcie otworu w przylepcu do max 80 mm - 200 szt.

9.  Jednoczęściowy,  samoprzylepny  worek  przeznaczony  do  urostomii,  Od  strony powłok 
skórnych worek powinien być wyłożony delikatna fizeliną i być w kolorze beżowym albo 
kolorze zbliżonym do koloru skóry człowieka celem zapewniania dyskrecji. Worek powinien 
być  dodatkowo  wyposażony  w  umieszczone  w  dolnej  części  albo  na  dnie,  ujście 
umożliwiające opróżnienie worka. Integralną częścią worka powinien być, przytwierdzony do 
niego  na  stałe  przylepiec  wykonany  z  materiału  hydrokoloidowego  albo  spełniającego 
równoważne  parametry,  celem  skutecznego  zabezpieczenia  skóry  wokół  stomii  przed 
działaniem moczu. Worek w rozmiarze pozwalającym na docięcie otworu w przylepcu do 25 
mm – 200 szt.

10.  Jednoczęściowy,  samoprzylepny worek przeznaczony do urostomii,  Od strony powłok 
skórnych worek powinien być wyłożony delikatna fizeliną i być w kolorze beżowym albo 
kolorze zbliżonym do koloru skóry człowieka celem zapewniania dyskrecji. Worek powinien 
być  dodatkowo  wyposażony  w  umieszczone  w  dolnej  części  albo  na  dnie,  ujście 
umożliwiające opróżnienie worka. Integralną częścią worka powinien być, przytwierdzony do 
niego  na  stałe  przylepiec  wykonany  z  materiału  hydrokoloidowego  albo  spełniającego 
równoważne  parametry,  celem  skutecznego  zabezpieczenia  skóry  wokół  stomii  przed 
działaniem moczu. Worek w rozmiarze pozwalającym na docięcie otworu w przylepcu do 30 
mm – 200 szt.

11.  Jednoczęściowy,  samoprzylepny worek przeznaczony do urostomii,  Od strony powłok 
skórnych worek powinien być wyłożony delikatna fizeliną i być w kolorze beżowym albo 
kolorze zbliżonym do koloru skóry człowieka celem zapewniania dyskrecji. Worek powinien 
być  dodatkowo  wyposażony  w  umieszczone  w  dolnej  części  albo  na  dnie,  ujście 
umożliwiające opróżnienie worka. Integralną częścią worka powinien być, przytwierdzony do 
niego  na  stałe  przylepiec  wykonany  z  materiału  hydrokoloidowego  albo  spełniającego 
równoważne  parametry,  celem  skutecznego  zabezpieczenia  skóry  wokół  stomii  przed 
działaniem moczu. Worek w rozmiarze pozwalającym na docięcie otworu w przylepcu do 28 
mm – 200 szt.

12. Jednoczęściowy otwarty worek do stomii płaskiej  i wklęsłej z wbudowaną zapinką na 
rzep. Przylepiec powinien być wykonany z materiału hydrokoloidowego albo spełniającego 



równoważne  parametry,  celem  skutecznego  zabezpieczenia  skóry  wokół  stomii  przed 
działaniem  treści  jelitowej.  Worek  w  rozmiarze  pozwalającym  na  docięcie  otworu  w 
przylepcu do 30 mm - 200 szt.

13. Jednoczęściowy otwarty worek do stomii płaskiej  i wklęsłej z wbudowaną zapinką na 
rzep. Przylepiec powinien być wykonany z materiału hydrokoloidowego albo spełniającego 
równoważne  parametry,  celem  skutecznego  zabezpieczenia  skóry  wokół  stomii  przed 
działaniem  treści  jelitowej.  Worek  w  rozmiarze  pozwalającym  na  docięcie  otworu  w 
przylepcu do 38 mm - 200 szt.

14. Puder gojący, stosuje się przy wszelkiego typu zmianach sączących - gdy na skórze wokół 
stomii  pojawia  się  wysięk.  Zastosowanie  pudru  na  sączącą  skórę  zwiększa  przyczepność 
sprzętu stomijnego oraz przyspiesza proces gojenia. Puder przedłuża czas noszenia sprzętu, 
poprawia jego szczelność i przyleganie do skóry, 25 g – 100 szt.

15.  Środek  do  przepłukiwania  i  czyszczenia  ran  oparty  na  bazie  roztworu  Ringera  oraz 
dodatku polheksanidu,poprawiającym czyszczenie oraz odkażanie rany,  środek posiadający 
znakomitą tolerancję tkankową op. 1000 ml. - 20 szt.

 

IV. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert  do dnia 12.09.2013 roku godz. 10:00. 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi  12.09.2013 roku godz. 10:30.

 

V. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się 
wiążące.

 

VI. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają 
bez zmian. 


