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Nasz znak : DOP – ZP 33/300/13                                                Kraków, dnia 10 grudnia 2013 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
"Dostawa opatrunków medycznych" (ZP 33/13)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w 
Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania i modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 1:
Proszę o zgodę na zaoferowanie w grupie 2 opaski gipsowej o zawartości gipsu 88% i czasie wiązania  
5 - 6 min. spełniającej pozostałe wymogi. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2:
dotyczy § 12 wzoru umowy
Ze  względu  na  okres  trwania  umowy (24  miesiące)  i  pewność  obrotu  gospodarczego  prosimy  o 
wprowadzenie do wzoru umowy w § 12 następujących zapisów:
strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) w przypadku:
a) rażącej zmiany cen przedmiotu zamówienia,
b) zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących towar importowany,
c) zastosowania waloryzacji cen z tym, że waloryzacja nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 
12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.
d) waloryzacja cen przedmiotu zamówienia może zostać dokonana o wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni kwartał. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:
dotyczy Grupy 2 poz. 1-2
Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  opaski  gipsowej  na  perforowanym  tubusie  z  tworzywa 
sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody o 
nakładania opatrunku?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4:
dotyczy Grupy 2 poz. 1-2
Czy  na  potwierdzenie  zawartości  gipsu  naturalnego  należy  dołączyć  do  oferty  kartę  danych 
technicznych?
Odpowiedź: Zamawiający dla grupy 2 poz 1. dopuszcza dołączenie do oferty  kartę danych 
technicznych  potwierdzającą  zawartość  gipsu  naturalnego  w  miejsce  karty 
charakterystyki, w celu spełnienia wymaganych parametrów oferowanych wyrobów. 

Pytanie 5:
pytania dotyczące projektu umowy:
1.  Czy  za  dni  robocze  w  rozumieniu  umowy  będą  uważane  dni  od  poniedziałku  do  piątku,  za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
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Odpowiedź:   Tak,  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?
Odpowiedź:  Zamawiający przewiduje  zrealizowanie przedmiotu umowy, ale nie jest  w 
stanie przewidzieć % - tu rzeczywistego zużycia przedmiotu zamówienia .

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? 
Odpowiedź: Zamawiający przewidział taki zapis w projekcie umowy w  § 3 ust. 4 umowy. 

4. Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby faktura Vat była sygnowana numerem umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

5. Czy Zamawiający zgadza się aby  § 11 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy słowa " wartości zamawianej 
partii produktów" zostały zastąpione słowami "wartości produktów niedostarczonych w terminie"?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

6. Czy Zamawiający zgadza się aby informacja o zakazie przelewu wierzytelności, o której mowa w § 
15 ust.  2  wzoru  umowy,  nie  była  zamieszczana bezpośrednio  na fakturze,  lecz  na załączniku  do 
faktury lub innym dokumencie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 6:
Pakiet 1 pozycja 7-9 
Czy  Zamawiający  dopuści   sterylne,  przeźroczyste  opatrunki,  które  są  zarejestrowane  w  klasie  I 
sterylnej, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 7:
Pakiet 1 pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści  opatrunek w rozmiarze 6x7cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 8:
Pakiet 1 pozycja 9
Czy  Zamawiający  dopuści  opatrunek  w rozmiarze  9  x  10cm lub  6  x  7cm,  spełniający  pozostałe 
wymagania SIWZ?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 9:
Pakiet 1 pozycja 11
Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  aby  opatrunki  posiadały  opinie  niezależnego  laboratorium 
potwierdzającego barierę folii dla wirusów = >27nm? 
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Odpowiedź:  Zamawiający  nie  odstępuje  od  wymogu  przedłożenia  wraz  z  ofertą 
opini/badań niezależnego laboratorium potwierdzające barierę folii dla wirusów = > 27 
nm. Zamawiający wydziela z grupy 1 poz. 11,  tworząc dla poz. 11 grupę 1 A, pozostałe 
zapisy pozostają bez zmian. 

Dyrekcja Szpitala informuje , że modyfikuje zapisy SIWZ w następującym zakresie:

 W pkt VI. SIWZ - wykreśla zapis: "(...)  Dodatkowo dla Grupy 1 poz. 11 (...) wprowadzając 

zapis: Dodatkowo dla Grupy 1 A poz. 1 (...) ".

 W pkt XI. 1 SIWZ - " Ofertę należy złożyć do dnia 16 grudnia 2013 r. do godz. 10:00 (...)".

 W pkt XII. SIWZ - "Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia  2013 r. o godz.10:30  

(...)".

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

    

Zatwierdził
Kierownik Zamawiającego 

Dr med. Zbigniew J. Król
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