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DOP – ZP /2013 Kraków, dnia 5.11.2013 r.

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. Grupa 2, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarze 150x200 cm przy zachowaniu pozostałych zapisów 
SIWZ bez zmian?

Odpowiedź nr 1
Zamawiający  dopuszcza  serwetę  o  wymiarze  150x200  cm  pod  warunkiem  spełnienia 
pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 2: dot. Grupa 2, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typy 
SMS o gramaturze 35 g/m2 w którym szwy ultradźwiękowe znajdują się  w części krytycznej 
rękawa przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ bez zmian?
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający dopuszcza  fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typy SMS o 
gramaturze 35 g/m2 w którym szwy ultradźwiękowe znajdują się  w części krytycznej rękawa  pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 3: dot. Grupa 2, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne spełniające wymagania zawarte w SIWZ o gramaturze 
minimalnej 54g/m2?
Odpowiedź nr 3.
Patrz odpowiedź nr 6
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Pytanie nr 4: dot. Grupa 2, poz. 2
Czy Zamawiający wymagając w serwecie otworu 8cm dopuszcza również otwór 6x8cm ?
Odpowiedź nr 4. 
Zamawiający dopuszcza w serwecie otwór 6x8 cm pod warunkiem  spełnienia pozostałych 
wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 5: dot. Grupa 2, poz. 4
1. Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania fartucha wraz z dwoma ręcznikami  do osuszania 

rąk?
2. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał co najmniej 3 etykiety podwójnie 

przylepne do wklejenia do dokumentacji pacjenta w tym co najmniej 1 z kodem kreskowym?
Odpowiedź nr 5. 

1. Zamawiający nie wymaga fartucha wraz z dwoma ręcznikami do osuszania rąk
2. Zamawiający  nie  wymaga  aby  oferowany  produkt  posiadał  co najmniej  3  etykiety 

podwójnie przylepne do wklejenia do dokumentacji pacjenta w tym co najmniej 1 z kodem 
kreskowym

Pytanie nr 6: dot. Grupa 2, poz. 1
Czy w pozycji tej nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej wymogu określenia gramatury 
masek? Z naszej wiedzy wynika, iż maski podlegają wymogom normy EN 14683, która nie 
określa gramatury produktu.
Odpowiedź nr 6 
Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia w grupie 2 poz. 1, powinno być:
Maska  chirurgiczna pełnobarierowa  z  wykonana  z  trzech  warstw  wysokiej  jakości  włóknin, 
wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na 
troki

Ponadto  Zamawiający  wskazuje  pkt.  VII  SIWZ  w  którym  Zamawiający  wymaga 
Oświadczenia, że maska spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II).

Pytanie nr 7 dot. Grupa 2 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej wykonanej z laminatu 
2-warstwowego o gramaturze 55 g/m2 w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o średnicy 7 cm?
Odpowiedź nr 7.     
Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną wykonaną z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 
55 g/m2 w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o średnicy 7 cm pod warunkiem spełnienia 
pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.
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Pytanie nr 8: dot. Grupa 2, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stół narzędziowy w rozmiarze 
150  x  200  cm,  wykonanej  z  laminatu  2-warstwowego  o  gramaturze  55  g/m2,  pozostałe 
parametry bez zmian.
Odpowiedź nr 8.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety na stół narzędziowy w rozmiarze 
150 x 200 cm, wykonanej z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m2, pod warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 9: dot. Grupa 2, poz. 1
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  maski  chirurgicznej  o  gramaturze  55g/m2, 
spełniającą pozostałe wymagania?
Odpowiedź nr 9:
Patrz odpowiedź nr 6

Pytanie nr 10: dot. Grupa 2, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety z otworem 8x6cm i gramaturze 56 
g/m2, spełniającą pozostałe wymagania?
Odpowiedź nr 10. 
Zamawiający dopuszcza sterylne serwety z otworem 8x6cm i gramaturze 56 g/m2 pod warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 11: dot. Grupa 2, poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety na stół narzędziowy o gramaturze 
56g/m2?
Odpowiedź nr 11 
Zamawiający  dopuszcza  sterylne  serwety  na  stół  narzędziowy  o  gramaturze  56g/m2,  pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 12: dot. Projektu umowy
1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, 

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
2. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno 

zamówiony?
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3. Czy  w  razie  braku  możliwości  lub  istotnych  trudności  w  dostarczeniu  wyrobów 
zaoferowanych  w  ofercie  wykonawca  będzie  mógł  dostarczać  zamienniki  o  nie  gorszych 
parametrach i w takiej samej cenie?

4. Czy Zamawiający zgadza się aby kara w przypadku  odstąpienia od umowy była naliczana od 
niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy ( § 9 ust. 2 pkt. 1)?

5. Czy  Zamawiający  zgadza  się  aby  w  §  9  ust.  2  pkt.  2)  wzoru  umowy  słowa  „wartości  
zamawianej  partii  materiałów” zostały  zastąpione  słowami  „wartości  produktów 
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.

6. Czy Zamawiający zgadza  się  aby informacja  o  zakazie  przelewu  wierzytelności,  o  której 
mowa w § 13 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. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące 
orzecznictwo  Krajowej  Izby Odwoławczej  dotyczące  umów.  Zgodnie  z  wyrokiem Krajowej  Izby 
Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r.  KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy  
kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale  
także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej  
zrównoważone”.  Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 
2008 r. KIO/UZP 97/08 oraz w wielu innych orzeczeniach.
Odpowiedź nr 12 

1. Tak, za dni robocze  w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do 
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
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2. Przewidywana  ilość  zamawianych  materiałów  Zamawiający  określił  w  tabelach 
asortymentowo  –  cenowych  a  zamówienia  będą  realizowane  sukcesywnie  w  ciągu  12 
miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  dostarczenia  w  trakcie  realizacji  umowy 
zamienników wyrobów określonych w SIWZ.

4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące wzoru umowy.
5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące wzoru umowy.
6. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące wzoru umowy.

Pytanie nr 13: dot. Grupa 2, poz. 2
Czy należy zaoferować serwetę sterylną na stół narzędziowy o gramaturze 79 g/m2. Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź nr 13 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga serwetę sterylną o 
gramaturze min. 57,5 g/m2

Pytanie nr 14: dot. Grupa 2, poz. 4
Czy można zaoferować fartuchy o długościach: L – 130 cm i XL – 150 cm?
Odpowiedź nr 14
Zamawiający dopuszcza fartuchy o długościach: L – 130 cm i XL – 150 cm, pod warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 15: dot. Grupa 3, poz. 1
Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na uchwyt w rozmiarze 2,5 cmx26 cm?
Odpowiedź nr 15
Zamawiający  dopuszcza  uchwyt  w  rozmiarze  2,5  cmx26  cm,  pod  warunkiem  spełnienia 
pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 16: dot. Grupa 3, poz. 1 i 2
Prosimy o wydzielenie pozycji  z całości grupy i utworzenie z nich odrębnego przedmiotu 
zamówienia.
Odpowiedź nr 16
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17: dot. Grupa 2, poz. 2
Proszę  o  zgodę  na  zaoferowanie  w  grupie  2  w  pozycji  2  serwetę  spełniającą  wszystkie 
wymogi specyfikacji ale z otworem o średnicy 7 cm.
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Odpowiedź nr 17
Zamawiający  dopuszcza  serwetę  z  otworem o średnicy  7  cm,  pod  warunkiem spełnienia 
pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 18: dot. Grupa 2, poz. 3
Proszę  o  zgodę  na  zaoferowanie  w grupie  2  w  pozycji  3  serwety  spełniającej  wszystkie 
wymogi ale w rozmiarze 150 x 180 cm. 
Odpowiedź nr 18
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie grupie 2 w pozycji 3 serwety spełniającej 
wszystkie wymogi ale w rozmiarze 150 x 180 cm

Pytanie nr 19: dot. Grupa 2, poz. 4
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  jednorazowego  jałowego  fartucha 
chirurgicznego,  wykonanego  z  włókniny  polipropylenowej  typu  SMS,  z  elastycznym 
mankietem min. 6 cm, wiązanie z tyłu tylko na troki, szwy ultradźwiękowe, gramatura min. 
35 g/m2, rozmiar L, XL.
Odpowiedź nr 19
Zamawiający dopuszcza jednorazowe jałowe fartuchy chirurgiczne, wykonanego z włókniny 
polipropylenowej typu SMS, z elastycznym mankietem min. 6 cm, wiązanie z tyłu tylko na 
troki,  szwy  ultradźwiękowe,  gramatura  min.  35  g/m2,  rozmiar  L,  XL,  pod  warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 20: dot. Grupa 2, poz. 1
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  maski  chirurgicznej  pełnobarierowej, 
wykonanej z trzech warstw wysokiej jakości włóknin, wyposażonej w sztywnik zapewniający 
łatwe dopasowanie maski do kształtu twarzy, wiązanej na troki, hypoalergicznej, wygodnej, 
zapewniającej  optymalną  ochronę dzięki  najwyższej  filtracji  bakteryjnej  i  odpowiedniemu 
przyleganiu do twarzy umożliwiając jednocześnie swobodne oddychanie.
Odpowiedź nr 20
Zamawiający  dopuszcza   maski  chirurgiczne  pełnobarierowe,  wykonane  z  trzech  warstw 
wysokiej jakości włóknin, wyposażone w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie maski 
do kształtu twarzy, wiązanej na troki, hypoalergicznej, wygodnej, zapewniającej optymalną 
ochronę  dzięki  najwyższej  filtracji  bakteryjnej  i  odpowiedniemu  przyleganiu  do  twarzy 
umożliwiając  jednocześnie  swobodne  oddychanie,  pod  warunkiem  spełnienia  pozostałych 
wymogów zawartych w SIWZ.
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Pytanie nr 21: dot. Grupa 2, poz. 2,3
Prosimy Zamawiającego o możliwość złożenia w sumie jednej próbki do pozycji 2 lub 3 - 
będącej produktem jednego producenta.
Odpowiedź nr 21
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

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

1. Grupa 2 poz. 1 - Maska chirurgiczna pełnobarierowa z wykonana z trzech warstw wysokiej 
jakości  włóknin,  wyposażona  w  sztywnik  zapewniający  łatwe  dopasowanie  się  maski  do 
kształtu twarzy, wiązana na troki, 

Zamawiający  dopuszcza   maski  chirurgiczne  pełnobarierowe,  wykonane  z  trzech  warstw 
wysokiej jakości włóknin, wyposażone w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie maski 
do kształtu twarzy, wiązanej na troki, hypoalergicznej, wygodnej, zapewniającej optymalną 
ochronę  dzięki  najwyższej  filtracji  bakteryjnej  i  odpowiedniemu  przyleganiu  do  twarzy 
umożliwiając  jednocześnie  swobodne  oddychanie,  pod  warunkiem  spełnienia  pozostałych 
wymogów zawartych w SIWZ.

2. Grupa  2  poz.  3 -  Zamawiający  dopuszcza  serwetę  o  wymiarze  150x200  cm  pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety na stół narzędziowy w rozmiarze 
150 x 200 cm, wykonanej z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m2, pod warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

3. Grupa 2 poz. 4  -  Zamawiający dopuszcza  fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 
polipropylenowej typy SMS o gramaturze 35 g/m2 w którym szwy ultradźwiękowe znajdują 
się   w  części  krytycznej  rękawa  pod  warunkiem  spełnienia  pozostałych  wymogów 
zawartych w SIWZ, 

Zamawiający dopuszcza fartuchy o długościach: L – 130 cm i XL – 150 cm, pod warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ., 
Zamawiający dopuszcza jednorazowe jałowe fartuchy chirurgiczne, wykonanego z włókniny 
polipropylenowej typu SMS, z elastycznym mankietem min. 6 cm, wiązanie z tyłu tylko na 
troki,  szwy  ultradźwiękowe,  gramatura  min.  35  g/m2,  rozmiar  L,  XL,  pod  warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

4. Grupa 2 poz. 2 - Zamawiający dopuszcza w serwecie otwór 6x8 cm pod warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ., 

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną wykonaną z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 
55 g/m2 w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o średnicy 7 cm pod warunkiem spełnienia 
pozostałych wymogów zawartych w SIWZ, 
Zamawiający dopuszcza sterylne serwety z otworem 8x6cm i gramaturze 56 g/m2 pod warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ., 
Zamawiający  dopuszcza  serwetę  z  otworem o średnicy  7  cm,  pod  warunkiem spełnienia 
pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

5. Grupa 3 poz. 1 -   Zamawiający dopuszcza uchwyt w rozmiarze 2,5 cmx26 cm

III. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 13.11.2013 roku godz. 10:00. 

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

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