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Nr sprawy: DO/DZ-TPbn-381-2-59/22

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00346209/01 na sukcesywne 
dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sktodowskiej-Curie -  Państwowego Instytutu 
Badawczego Oddziału w Gliwicach

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dot. Zadanie 2 poz. 5
Jako bezpośredni dystrybutor producenta podkładu tożsamego do opisanego w pozycji nr 5 prosimy o wydzielenie ww. pozycji 
do oddzielnego pakietu, celem umożliwienia udziału w postępowaniu przetargowym, co jest urzeczywistnieniem zasady 
równości dostępu do zamówienia publicznego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 2 dot. Zadanie nr 2 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 40m z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza podkład w rolce o długości 40m z odpowiednim przeliczeniem ilości. W takim przypadku należy 
wprowadzić odpowiednią adnotację w specyfikacji asortymentowo -  cenowej.

Pytanie nr 3 dot. Zadanie nr 2 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z 2 warstw bibuły (2xl8g/m2) + 1 warstwa folii o grubości 0,015-0,017 mm? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dot. Zadanie nr 2 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści podkład dwuwarstwowy bibułowy (gramatura 2 x 17 g/m2) z perforacją co 37,5 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 dot. Zadanie nr 2 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 40m z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza podkład w rolce o długości 40m z odpowiednim przeliczeniem ilości. W takim przypadku należy 
wprowadzić odpowiednią adnotację w specyfikacji asortymentowo -  cenowej.

Pytanie nr 6 dot. Zadanie nr 2 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 23 gr±5% (papier) + 10 gr ±5% (PE), z perforacją co 38cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
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Pytanie nr 7 dot. Zadanie nr 2 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z 2 warstw bibuły (2xl8g/m2) + 1 warstwa folii o grubości 0,015-0,017 mm? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 dot. Zadanie nr 2 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z 2 warstw bibuły (2xl8g/m2) + 1 warstwa folii o grubości 0,015-0,017 mm? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9 dot. Zadanie nr 2 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80x210cm o gramaturze 40g/m2 wzmocniony 48 nitkami?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 dot. Zadanie nr 2 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80x210cm o gramaturze 40g/m2 wzmocniony 8 nitkami?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 dot. Zadanie nr 2 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej o gramaturze 45g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 dot. Zadanie nr 2 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160x210cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 dot. Zadanie nr 3 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z 2 warstw bibuły (2xl8g/m2) + 1 warstwa folii o grubości 0,015-0,017 mm? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 dot. Zadanie nr 2 poz. 6
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowego podkładu z włókniny 
polipropylenowej PP -30 g/m2 z warstwą foli PE 15 g/m. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 dot. Zadanie nr 3
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie podkładu z folią grubości 22 mikro metrów. 
Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16 dot. Zadanie nr 2 i 3
Czy Zamawiający odejdzie od wymogu składania próbek w sytuacji kiedy Szpital korzystał już wcześniej z oferowanego produktu 
bądź otrzymał jego próbkę?
Odpowiedź:
Zamawiający nie odstępuje od wymogu złożenia próbek.



Pytanie nr 17 dot. Zadanie 2, poz. 1
Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, dwuwarstwowy o wymiarach 38 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, 
wykonany z 1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; 
zakończenie brzegów -  bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 24 ± 0,10 g/m2 ; minimalna 
chłonność 90 g/m2 ; grubość folii 15 ± 2 pm, 100 szt. na rolce?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 dot. Zadanie 2,poz.2
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19 dot. Zadanie 2,poz.2
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20 dot. Zadanie 2,poz.2
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 dot. Zadanie 2,poz.2
Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 
Odpowiedź:
W przypadku dopuszczenia innej długości rolki niż wymagana w SWZ Zamawiający wymaga odpowiedniego przeliczenia ilości do 
pełnych opakowań w górę. W takim przypadku należy wprowadzić odpowiednią adnotację w specyfikacji asortymentowo -  
cenowej.

Pytanie nr 22 dot. Zadanie 2,poz.3
Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, dwuwarstwowy o wymiarach 50 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, 
wykonany z 1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; 
zakończenie brzegów -  bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 24 ± 0,10 g/m2 ; minimalna 
chłonność 90 g/m2 ; grubość folii 15 ± 2 pm, 100 szt. na rolce?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 dot. Zadanie 2, poz. 4
Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 60 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, 
wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2; wyrób medyczny klasy I; 
powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów -  bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 
± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 22 ± 2 pm ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 24 dot. Zadanie 2, poz. 1-4
Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne 
wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez 
różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji 
w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25 dot. Zadanie 2, poz. 1-4
Czy 1 szt. oznacza 1 rolkę podkładu?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że 1 sztuka oznacza 1 rolkę.

Pytanie nr 26 dot. Zadanie 3
Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 38 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, 
wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2; wyrób medyczny klasy I; 
powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów -  bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 
± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 22 ± 2 pm , 80 listków?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Treść odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.
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