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materiałów opatrunkowych” dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie – nr sprawy 

ZP 40/2012

I.  W  związku  z  wniesieniem  zapytań  dotyczących  wyjaśnienia  treści   specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. Grupa 1 poz. 1. 
Czy Zamawiający wymaga serwet jałowych czy niejałowych?

Odpowiedź  nr  1:  Zamawiający  wymaga  serwet  niejałowych  i  postanawia  uzupełnić  opis  przedmiotu 
zamówienia w załączniku nr 1 do specyfikacji z dnia 03.01.2013 oraz w ogłoszeniu z dnia 18.01.2013 – pkt. 
II.1.3 w zakresie – Grupa 1 poz.1
Jest: Serweta 45 cm x 45 cm, 4 warstwy,20 nitek,z elementem rtg i tasiemką
Powinno być:Serweta 45 cm x 45 cm, niejałowa, 4 warstwy,20 nitek,z elementem rtg i tasiemką

    grupa 4A  - 60,00 zł
Pytanie nr 2: dot. Grupa 1 poz. 1.
Czy Zamawiający dopuści serwety 4 warstwowe z gazy 17 – nitkowej? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Odpowiedź nr 2:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
    grupa 2A - 1176,00 zł

Pytanie nr 3: dot. Grupa 1 poz. 9.
Czy Zamawiający dopuści opaski tkane o wymiarach 8 cm x 4,5 m? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Odpowiedź nr 3: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4: dot. Grupa 1 poz. 12.
Czy Zamawiający dopuści gazę 13 – nitkową?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5: dot. Grupa 1 poz. 12.
Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną po 200 mb?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6: dot. Grupa 3 poz. 2,3.
Czy Zamawiający wymaga waty bawełniano – wiskozowej, w której bawełna stanowi 70 % składu, wiskoza 
natomiast  30  %?  Czy na  potwierdzenie  tych  parametrów Zamawiający  wymaga  załączania  do oferty karty 
danych technicznych?
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Odpowiedź nr 6: Tak, Zamawiający wymaga waty bawełniano – wiskozowej, w której bawełna stanowi 70 % 
składu,  wiskoza  natomiast  30%  i  postanawia  uzupełnić  opis  przedmiotu  zamówienia  w załączniku  nr  1  do 
specyfikacji z dnia 03.01.2013 oraz w ogłoszeniu z dnia 18.01.2013 – pkt. II.1.3:

• w zakresie – Grupa 3 poz.2
Jest: Wata opatrunkowa bawełniano wiskozowa 0,1kg
Powinno być:Wata opatrunkowa bawełniano wiskozowa 0,1kg, skład: 70% bawełna, 30% wiskoza

• w zakresie – Grupa 3 poz.3
Jest: Wata opatrunkowa bawełniano wiskozowa 0,5kg
Powinno być: Wata opatrunkowa bawełniano wiskozowa 0,5kg, skład: 70% bawełna, 30% wiskoza
Jeśli chodzi o potwierdzenie tych parametrów Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt.VII

Pytanie nr 7: dot.  Projektu umowy
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni  
ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź nr 7: TAK

Pytanie nr 8: dot. Projektu umowy
Zważywszy na treść § 3 ust. 2 i 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych  
w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.
Odpowiedź nr 8. Treść § 3 ust. 3 i 4 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 9: dot. Projektu umowy
Czy Zamawiający  zgadza  się  aby w § 4 ust.  4  wzoru  umowy zostało dopisane  zdanie  o  następującej  (lub 
podobnej)  treści:  „Strony  mogą  jednak  wyjątkowo  zmienić,  w  tym  podwyższyć,  ceny  jednostkowe  netto  w  
przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia  
zawarcia  umowy;  lub  w  przypadku  gdy  suma  miesięcznych  wskaźników  cen  i  usług  konsumpcyjnych  
opublikowanych  przez  Prezesa  GUS  za  okres  od  dnia  zawarcia  umowy  przekroczy  3%  -  pod  warunkiem  
uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?
Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował  
zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
Odpowiedź nr 9. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dot. projektu umowy

Pytanie nr 10: dot. Projektu umowy
Czy Zamawiający  zgadza  się  aby w § 10 ust.  2  pkt  2)  wzoru  umowy słowa  „wartości  zamawianej  partii  
materiałów” zostały zastąpione słowami „wartości materiałów niedostarczonych w terminie”?
Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości 
całego  zamówienia.  W  przeciwnym  razie,  w  przypadku  częściowej  realizacji  zamówienia,  kara  umowna 
mogłaby być  niewspółmiernie  wysoka  w stosunku do  wartości  niedostarczonego  towaru,  a  nawet  mogłaby 
przewyższać  wartość  niedostarczonego  towaru.  Taka  kara  mogłaby  być  uznana  za  rażąco  wygórowaną  w 
rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odpowiedź nr 10. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dot. projektu umowy

Pytanie nr 11: dot. Projektu umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej)  
treści:  „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania  
umowy.”?  
Zważywszy  na  doniosłe  i  nieodwracalne  skutki  prawne  rozwiązania  umowy,  celowe  jest  aby  przed 
rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy.
Odpowiedź nr 11. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dot. projektu umowy

Pytanie nr 12: dot. Projektu umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby informacja o zakazie przelewu wierzytelności, o której mowa w § 14 ust. 2  
wzoru  umowy,  nie  była  zamieszczana  bezpośrednio  na  fakturze,  lecz  na  załączniku  do  faktury  lub  innym 
dokumencie? 
Informacja  o  zakazie  przelewu  wierzytelności  nie  musi  być  zamieszczana  na  fakturze  według  przepisów 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania  
zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów 
wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania takich informacji na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku 
wykonawców  korzystających  z  takich  systemów  wystawiania  faktur,  zamieszczanie  powyższych  informacji 
bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami. Jednocześnie,  
zamieszczanie powyższych  informacji  na fakturze nie jest  konieczne do ochrony interesów Zamawiającego. 



Należy  podkreślić,  że  bezskuteczność  czynności  prawnej  powodującej  zmianę  wierzyciela  samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a dokonanej bez zgody podmiotu tworzącego, wynika wyraźnie z mocy 
art. 54 ust. 5 i 6 ustawy o działalności leczniczej; jest zatem zupełnie niezależna od ewentualnej wzmianki na 
fakturze. 
Odpowiedź nr 12: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dot. projektu umowy

Pytanie nr 13: dot. Projektu umowy.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawy towaru odbywały się w godzinach od 8.00 do 15.00?

Odpowiedź nr 13: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące projektu umowy

Pytanie nr 14; dot. Grupa 4 poz.1.
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  powyższej  pozycji  do  oddzielnego  pakietu,  co  pozwoli  na 
założenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość 
zamówienia?
Odpowiedź nr 14.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 15: dot. Grupa 4 poz.6.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  opatrunku  hydrowłóknistego  zbudowanego  z  nietkanych 
włókien  pochłaniających  duże  ilości  wysięku  i  tworzącego  z  niego  spójny  żel,  izolującego  bakterie,  nie 
przywierającego do rany, zapewniającego wilgotne środowisko, nieprzypelnego, o wymiarach 10cm x 10cm?
W  razie  wyrażenia  zgody  na  zaoferowanie  opatrunku  równoważnego,  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na 
wydzielenie  powyższej  pozycji  do  oddzielnego  pakietu,  co  pozwoli  na  założenie  korzystnych  ofert  przez 
bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?
Odpowiedź nr 15.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 16: dot.  Grupa 4 poz. 9.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  opatrunku  hydrowłóknistego  zbudowanego  z  nietkanych 
włókien  pochłaniających  duże  ilości  wysięku  i  tworzącego  z  niego  spójny  żel,  izolującego  bakterie,  nie 
przywierającego do rany, zapewniającego wilgotne środowisko, nieprzypelnego, o wymiarach 10cm x 10cm?
W  razie  wyrażenia  zgody  na  zaoferowanie  opatrunku  równoważnego,  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na 
wydzielenie  powyższej  pozycji  do  oddzielnego  pakietu,  co  pozwoli  na  założenie  korzystnych  ofert  przez 
bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?
Odpowiedź nr 16.   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 17: dot.  Grupa 4  poz.15.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  miękkiego  i  wygodnego  opatrunku  piankowego, 
wchłaniającego wysięk w głąb swojej struktury, z „oddychającą” warstwą szczytową, która przewodzi wysięk i 
odprowadza go na zewnątrz opatrunku w postaci wilgotnego oparu, do stosowania w ranach z umiarkowanym i 
obfitym  wysiękiem,  które  wykazują  objawy  ziarninowania,  epitalizacji,  w  ranach  pokrytych  martwicą 
rozpływowi, odleżynach, oparzeniach II stopnia, ranach pourazowych i pooperacyjnych, skolonizowanych przez 
bakterie, zaniedbanych, wodoodpornego, z możliwością utrzymywania na ranie do 5 dni, o wymiarach 10cm x 
10cm?
W  razie  wyrażenia  zgody  na  zaoferowanie  opatrunku  równoważnego,  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na 
wydzielenie  powyższej  pozycji  do  oddzielnego  pakietu,  co  pozwoli  na  założenie  korzystnych  ofert  przez 
bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?
Odpowiedź nr 17.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 18: dot. Grupa 4 poz. 18.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w żelu na rany z martwicą suchą i rozpływną w 
opakowaniach a 20ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie 
opatrunku równoważnego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego 
pakietu,  co  pozwoli  na  założenie  korzystnych  ofert  przez  bezpośrednich  przedstawicieli  producentów,  i  w 
konsekwencji obniży wartość zamówienia?
Odpowiedź nr 18.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 19: Pytanie ogólne
Prosimy o określenie  ilości  opakowań,  które należy wycenić.  Czy wycenić  ułamkową ilość opakowań,  czy 
zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?
Odpowiedź nr 19. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 2064,00 zł

                 grupa 2C - 354,00 zł
Pytanie nr 20: dot. Grupa 1 poz. 9.
Prosimy o wydzielenie poz. 9 do osobnego pakietu, pozwoli to na zaoferowanie korzystniejszych cen.



Odpowiedź nr 20.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 21: dot. Grupa 4 poz 1-3, 12-14, 19-20
Pozycja  nr  1-3,  12-14,  19-20 –  prosimy o wydzielenie  do  odrębnego  pakietu,  pozwoli  to  na  zaoferowanie 
korzystniejszych cen.
Pozycja nr 20 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rozmiaru 10x30cm, pozostałe parametry  
bez zmian.
Odpowiedź nr 21.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 22: dot. Grupa 4 poz.4.
Czy Zamawiający w grupie 4 poz. 4 dopuszcza opatrunek hydrokoloidowy na rany przewlekłe zgodnie z opisem 
w SWIZ rozmiar 20x20cm
Odpowiedź nr 22.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 23: dot. Grupa 4 poz.5.
Czy Zamawiający w grupie 4 poz. 5dopuszcza opatrunek nieprzylepny,  wodoodporny,  wchłaniający znaczną 
ilość wysięku z rany rozmiar 10x10cm
Odpowiedź nr 23.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 24: dot. Grupa 4 poz.6.
Czy Zamawiający w grupie 4 poz. 6 dopuszcza opatrunek nieprzylepny, wodoodporny, wchłaniający znaczną 
ilość wysięku z rany rozmiar 15x15cm
Odpowiedź nr 24.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 25: dot. Grupa 4 poz.7.
Czy Zamawiający w grupie 4 poz. 7 dopuszcza opatrunek nieprzylepny, wodoodporny, wchłaniający znaczną 
ilość wysięku z rany rozmiar 15x15cm
Odpowiedź nr 25.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 26: dot. Grupa 4 poz.8.
Czy Zamawiający w grupie 4 poz. 8 dopuszcza opatrunek nieprzylepny, wodoodporny, wchłaniający znaczną 
ilość wysięku z rany rozmiar `15x15cm
Odpowiedź nr 26.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 27: dot. Grupa 4 poz.9.
Czy Zamawiający w grupie 4 poz. 9 dopuszcza opatrunek nieprzylepny, wodoodporny, wchłaniający znaczną 
ilość wysięku z rany zawierające kompleks srebra  rozmiar 10x10cm
Odpowiedź nr 27.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 28: dot. Grupa 4 poz.10.
Czy Zamawiający w grupie 4 poz. 10 dopuszcza opatrunek nieprzylepny, wodoodporny, wchłaniający znaczną 
ilość wysięku z rany zawierające kompleks srebra  rozmiar 15x15cm
Odpowiedź nr 28.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 29: dot. Grupa 4 poz.9.
Czy Zamawiający w grupie 4 poz. 9 dopuszcza opatrunek nieprzylepny, wodoodporny, wchłaniający znaczną 
ilość wysięku z rany rozmiar 10x10cm
Odpowiedź nr 29.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 30: dot. Grupa 4 poz.10.
Czy Zamawiający w grupie 4 poz. 10 dopuszcza opatrunek nieprzylepny, wodoodporny, wchłaniający znaczną 
ilość wysięku z rany rozmiar `15x15cm
Odpowiedź nr 30.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 31: dot. Grupa 4 poz.11.
Czy Zamawiający w grupie 4 poz. 11 dopuszcza opatrunek nieprzylepny, wodoodporny, wchłaniający znaczną 
ilość wysięku z rany rozmiar `15x15cm
Odpowiedź nr 31.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 32: dot. Grupa 4 poz.16.
Czy  Zamawiający  w  grupie  4  poz.  16  dopuszcza  opatrunek  z  pianki  poliuretanowej,  nieprzylepny, 
wodoodporny, rozmiar 10x10cm



Odpowiedź nr 32.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 33: dot. Grupa 4 poz.16.
Czy  Zamawiający  w  grupie  4  poz.  16  dopuszcza  opatrunek  z  pianki  poliuretanowej,  mnieprzyklepny,  
wodoodporny, rozmiar 15x15cm
Odpowiedź nr 33.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 34: dot. Grupa 4 poz. 12, 13, 14 oraz 17.
Czy Zamawiający w grupie 4 dopuszcza wydzielenie pozycji 12,13,14 oraz 17 i utworzenie dla nich oddzielnych 
pakietów co umożliwi składanie większej ilości konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź nr 34.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 35: dot. Grupa 4 poz.1-4.
Czy Zamawiający w grupie 4 dopuszcza wydzielenie poz. 1-4 i utworzenie dla nich oddzielnego   pakietu jako,  
że są to opatrunki hydrokoloidowe.
Odpowiedź nr 35.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 36: dot. Grupa 1 poz.1.
Czy Zamawiający dopuści serwetę 17 nitkową spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź nr 36.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 37: dot. Grupa 1 poz.9-10.
Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie  
konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź nr 37.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 38: dot. Grupa 1 poz.2.
Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową o gramaturze 200g, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości?
Odpowiedź nr 38.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 39: dot. Grupa 1 poz. 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 1 pozycja 1 serwety 45 x 45, 4 warstwy 17nitek, z 
elementem rtg i tasiemką?
Odpowiedź nr 39.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 40. dot. Grupa 4 poz. 15-17, 19-21.
Prosimy Zamawiającego  o wyłączenie  poz.15-17 oraz  poz.19-21 z  Grupy 4.  Państwa zgoda umożliwi  nam 
złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź nr 40.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 41. dot. Grupa 4 poz.1-4.
Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie  czy  oczekuje  opatrunku  hydrokoloidowego  zbudowanego  z 
unikalnej struktury trzech hydrokoloidów. 
Odpowiedź nr 41.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 42 dot. Grupa 4 poz.9.
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  opatrunku  hydrowłóknistego  w  rozmiarze  10cmx10cm  w  wersji  
przylepnej, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.
Odpowiedź nr 42.  Zamawiający  dopuszcza  opatrunek  hydrowłóknisty w rozmiarze  10cmx10cm w wersji 
przylepnej, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

II. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania  
ofert i otwarcia ofert do dnia 30.01.2013 roku. Godziny pozostają bez zmian.

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

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


