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Nasz znak : DO – ZP /       /2014                                                    Kraków, dnia 30 października 2014 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę opatrunków”
(ZP 32/2014) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na  podstawie  art.  38  ust.  2  i  4   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późn.  zm.)  Dyrektor  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 zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.  Pytanie  – dotyczy grupy 1 poz. 6-8 oraz poz.15-18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do2 osobnych pakietów co pozwoli na
złożenie ofert większej ilości wykonawców, a co za tym idzie zwiększy ich konkurencyjność cenową?
Odpowiedź:
Nie, SIWZ pozostaje bez zmian.

2. Pytanie – dotyczy grupy 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferownie opasek gipsowych o czasie wiązania 4-8min?
Odpowiedź:
Nie, SIWZ pozostaje bez zmian.

3. Pytanie – dotyczy grupy 1
Jaką wielkość opakowania jednostkowego wymaga Zamawiający w pozycji  nr 21 ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga 1 szt. w opakowaniu.

4. Pytanie– dotyczy grupy 1
Jaką wielkość opakowania jednostkowego wymaga Zamawiający w pozycji  nr 22 ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga 5 szt. w opakowaniu.

5. Pytanie – dotyczy grupy 1
Czy Zamawiający w pozycji  nr 26 wymaga zaoferowania 100 opakowań czy 100 sztuk ? , 
Zamawiający nie podał wielkości opakowania jednostkowego.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania 5.000 szt.
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6. Pytanie – dotyczy grupy 1
Czy Zamawiający w pozycji  nr 27 wymaga zaoferowania 24 opakowań czy 24 sztuk ? , 
Zamawiający nie podał wielkości opakowania jednostkowego.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania 24 szt.

7. Pytanie– dotyczy grupy 1
Czy Zamawiający w pozycjach 28,29,30 wymaga zaoferowania 25 opakowań czy 25 sztuk ? ,  
Zamawiający nie podał wielkości opakowania jednostkowego.
Odpowiedź:
Zamawiający w ww. pozycjach wymaga zaoferowania szt.
 
8. Pytanie – dotyczy Grupy 2. 
Czy  Zamawiający  wymaga  wyrobów zarejestrowanych  w klasie  IIa  reguła  7  jako  chirurgiczne
inwazyjne  wyroby  medyczne  do  krótkotrwałego  użytku?  Tylko  tak  zakwalifikowane  wyroby
gwarantują  odpowiedni  poziom  bezpieczeństwa  dla  pacjenta.  Wyroby  zarejestrowane  jako
chirurgiczne  inwazyjne  wyroby  medyczne  do  chwilowego  użytku  (w  klasie  IIa  reguła  6)
przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas
trwania  większości  procedur  operacyjnych  jest  czasem  zbyt  krótkim.  
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga w poz. 1 – 3 wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako 
chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku.

9. Pytanie – dotyczy Grupy 2. 
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  wyroby  z  gazy  st  wyrobów  erylizowane  były  parą  wodną
nadciśnieniu? Sugerujemy wprowadzenie takiego wymogu ze względu na fakt,  że nie zaleca się
sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny,
gaza)  ponieważ  istnieje  ryzyko  pozostania  resztek  tlenku  etylenu  w  takim  materiale  nawet  po
procesie  degazacji.  Użycie  materiału  z  zalegającymi  resztkami  tlenku  etylenu  powoduje
powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji
białek.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.

10. Pytanie -  dotyczy Grupy 2.
Czy  Zamawiający  dla  potwierdzenia  poprawnej  sterylizacji  w  zwalidowanym  procesie  będzie
wymagał  przedstawienia  dokumentu  potwierdzającego  walidację  procesu  sterylizacji  zgodnie  z
normą PN EN 17665-1:2008 dla pary wodnej (raport z ponownej kwalifikacji procesu streylizacji
wykonywanej z określoną częstoliwością) wymaganego prawem od każdego producenta jałowych
wyrobów  medycznych?  Dokument  ten  pozwoli  na  zweryfikowanie  bezpieczeństwa  oferowanych
wyrobów, ponieważ walidacja procesów sterylizacji  jest wymagana przez Dyrektywę o Wyrobach
Medycznych  93/42  EEC.  Walidacja  procesu  sterylizacji  jest  to  badanie,  czy  urządzenie  i
zastosowany  program  umożliwiają  wysterylizowanie  wyrobów  poddanych  procesowi  w  sposób
powtarzalny. W wyniku walidacji otrzymujemy dowód, że dany proces sterylizacji przy zachowaniu
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określonych  warunków obejmujących  instalację,  wyroby  medyczne  przeznaczone  do  sterylizacji,
typy opakowań, wzory załadunku jest skuteczny i powtarzalny. Walidacja procesu sterylizacji jest
przeprowadzana  dla  każdej  przemysłowej  formy  jałowienia. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.

11. Pytanie – dotyczy Grupy 3. 

Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  opasek  gipsowych  nawiniętych  na  szpulę  z  tworzywa
sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek – materiał, z którego wykonana jest szpula
nie ulega zniszczeniu lub deformacji  podczas odciskania opaski  z  nadmiaru wody i  nakładania
opatrunku; o czasie wiązania ok. 5 minut oraz pokrytych obustronnie masą gipsową o zawartości
gipsu naturalnego min. 94%? Czy na potwierdzenie tych parametrów należy dołączyć do oferty
KDT?? 

 Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

12. Pytanie - dotyczy 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:

Tak, Zamawiający za dni robocze będzie uważał dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.

13. Pytanie - dotyczy projektu umowy
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno 
zamówiony?
Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie określić jaki procent wyrobów zostanie na pewno zamówiony, zależy to
min. od wielkości kontraktu z NFZ oraz ilości i jednostek chorobowych hospitalizowanych pacjentów.

14. Pytanie  - dotyczy projektu umowy
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:

Projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ pozostaje bez zmian.

15. Pytanie -  - dotyczy projektu umowy

Czy  zamawiający  odstąpi  od  wymogu,  aby  faktura  VAT  była  sygnowana  numerem  umowy?
Numer umowy nie musi być zamieszczany 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
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 zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych
systemów  wystawiania  faktur  nie  przewiduje  zamieszczania  tych  danych  na  fakturach.  W  tej
sytuacji,  w  przypadku  wykonawców  korzystających  z  takich  systemów  wystawiania  faktur,
zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się
z dodatkowymi kosztami.

Odpowiedź:

Projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ pozostaje bez zmian.

16. Pytanie – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy słowa „wartości zamawianej
partii wyrobów” 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.

Odpowiedź:

Projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ pozostaje bez zmian.

17. Pytanie - dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby informacja o zakazie przelewu wierzytelności, o której mowa w §
16 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:
Projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ pozostaje bez zmian.

18. Pytanie - dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 ust. 1 wzoru umowy słowa „10% wartości przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 4 ust. 3” zostały zastąpione słowami „10% wartości niezrealizowanego 
przedmiotu  umowy”? 
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Odpowiedź:
Projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ pozostaje bez zmian.

19. Pytanie- dotyczy pakiet 1, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści przylepiec z włókniny 70 % poliester i 30 % wiskoza, pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przylepiec z włókniny 70 % poliester i 30 % wiskoza.

20. Pytanie – dotyczy pakiet 1, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 15 x 10 cm,  pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przylepiec  w rozmiarze 15 x 10 cm.

21. Pytanie – dotyczy pakietu 1, poz. 19,21, 22, 23, 27, 28, 29 
Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje?
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

22. Pytanie – dotyczy pakietu 1, poz. 24, 25
Czy Zamawiający dopuści opatrunek z klejem naniesionym w sposób ciągły w opakowaniu papier-
papier,  pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

23. Pytanie – dotyczy pakietu 1 poz. 25
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 x 12 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

24. Pytanie – dotyczy pakietu 1, poz. 26
Czy Zamawiający dopuści kompres oczny  w rozmiarze 5,5 x 7,5 cm, pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ z dnia 15.10.2014 r.:
1. Punkt XII  SIWZ  „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ofertę należy złożyć do dnia 12 listopada 2014 r.  do godz.  10.30  w Kancelarii  
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. 
Na Skarpie 66.”

2.  Punkt XIII SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
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    „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu                      
12 listopada 2014r.  o godz.  11.00   w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. 
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.”

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają
się wiążące.

Z poważaniem,

DYREKTOR SZPITALA
Dr med. Zbigniew J. Król
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