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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawa wyrobów medycznych:
1. Elementów wymiennych do wstrzykiwacza kontrastu,
2. Dotorebkowego pierścienia napinającego dla okulistyki
3. Materiałów szewnych ” (ZP 49/2014)

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 i modyfikuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 1:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres
zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z
brzmienia § 3 ustęp 2 umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku
złożenia  zamówienia  do  pełnej  wartości  określonej  w  §  4  ustęp  3.  Brak  wskazania  zakresu
zamówienia,  choćby  minimalnego,  który  zostanie  przez  Zamawiającego  zrealizowany  na  100%
powoduje,  że  opis  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  ilościowym  nie  jest  jednoznaczny  i
wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w
toku realizacji  umowy może okazać  się,  że Zamawiający  zamówi  5% towaru objętego  umową,  a
zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie.  W
związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą  modyfikację postanowień umowy:
Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy materiałów w ilości określonej w ust. 1 nie
stanowi  podstawy  do  dochodzenia  przez  Dostawcę  roszczeń  o  zamówienie  pozostałej  części
materiałów ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu,  pod warunkiem, że  niezrealizowana
ilość przedmiotu umowy nie  będzie większa niż 20 % wartości  tejże umowy?
Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie jest wstanie przewidzieć rzeczywistego
zakresu realizacji zamówienia, przy jednoczesnym zapisie § 11 ust 2. 

Pytanie 2
Czy Zamawiający w § 10 ustęp 2 pkt 2 zastąpi słowa „wartości zamawianej partii materiałów” słowami
„wartości netto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 3
Czy Zamawiający w ramach § 7  ustęp 2  projektu umowy wyrazi zgodę na dostarczania faktur w wer-
sji elektronicznej w plikach z rozszerzeniem „.pdf” lub „.rtf”?
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktur w wersji  elektronicznej w pli-
kach z rozszerzeniem „pdf” 

Pytanie 4
Czy Zamawiający w grupie 5  wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego o gramaturze 2,5g.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w grupie 5 wosku kostnego o grama-
turze 2,5 g przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie 5
Czy Zamawiający w grupie 5  wymaga zaoferowania wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli,
parafina i palmitynian izopropylu? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.

Uzasadnienie: na rynku można spotkać wosk dwuskładnikowy bez palmitynianu izopropylu, który jest
twardy i kruszy się co może skutkować koniecznością dłuższego rozgrzewania  wosku w dłoniach aby
stał się plastyczny i gotowy do użycia.

Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  wosku  kostnego  o  składzie:  wosk
pszczeli,  parafina  i  palmitynian  izopropylu,  przy  spełnieniu  pozostałych  parametrów
produktu zgodne z SIWZ.

Pytanie 6
Czy Zamawiający  w grupie  5 wyrazi  zgodę na zaoferowanie  wosku kostnego pakowanego po 12
saszetek?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wosku kostnego pakowanego po 12
saszetek, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 7
Czy w § 7 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty
wystawienia faktury?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 8
Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji  postanowień  projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 2 i ustanowi wysokość kar umownych liczonych z tytułu
odstąpienia od umowy liczonych od wartości niezrealizowanej umowy oraz doda w § 10 ust. 2 pkt. 2,
3 odpowiednio zdanie:  jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru/ jednak
nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycji 1 igłę długości 6.3mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 10
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycji 2 igłę długości 6.3mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 11
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycji 15 igłę okrągłą przyostrzoną? Pozostałe parametry bez 
zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 12
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycji 18 igłę długości 27mm? Pozostałe parametry bez 
zmian.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 13
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycji 23 igłę okrągłą, bez trokarowego zakończenia? 
Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 14
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 4 igłę długości 6.5mm, 3/8 koła, długość nitki 20cm,? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 15
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 4 igłę długości 6.3mm, 3/8 koła, długość nitki 20cm,? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 16
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 4 igłę długości 5.5mm, 7/16 koła?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w  pakiecie 4 pozycji 4 igłę długości 5.5mm, 7/16
koła, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie 17
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 8 igłę długości 30mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 18
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 wosk kostny 2,5 g pakowany po 12 saszetek?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  w pakiecie 5 wosk kostny 2,5 g pakowany po 12
saszetek. 

Pytanie 19
Dotyczy   treści SIWZ
Zwracamy się  z  uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu,  aby na każdej  pojedynczej  saszetce
znajdował się kod kreskowy lub matrycowy. Kod kreskowy i matrycowy znajdują się na pojedynczym
pudełeczku, które jest jednostką handlową.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 20
Dotyczy   Grupy 3 pozycji 1 – 2
Zwracamy  się  z  zapytaniem,  czy  Zamawiający  w  w/w  pozycjach  wymaga  zwykłej  szpatułki
mikrochirurgicznej (igła lancetowa) czy szpatulki z mikroostrzem?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga igły mikrolancetowatej  podwójnej.

Pytanie 21
Dotyczy   Grupy 3 pozycji 22 – 23
Zwracamy  się  z  zapytaniem,  czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  wchłanialną  nitkę  plecioną,
wytwarzaną  z  kwasu  glikolowego,  powlekaną  polikaprolaktonem  i  stearynianem  wapnia,  której
zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11
dniach  od  wszczepienia  i  całkowitym  czasie  wchłaniania  po  ok.  42  dniach?
W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu ze względu na
obecność tego materiału w ofercie tylko jednego czy dwóch Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 22
Dotyczy   Grupy 4 pozycji 4
Zwracamy  się  z  zapytaniem,  czy  Zamawiający  w  w/w  pozycjach  wymaga  zwykłej  szpatułki
mikrochirurgicznej (igła lancetowa) czy szpatulki z mikroostrzem?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga igły mikrolancetowatej  podwójnej. 



Pytanie 23
Dotyczy   Grupy 6
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu szew niewchłanialny, syntetyczny
monofoillamentowy poliamid bez powleczenia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 24
Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 Projektu Umowy następujących zapisów:
„Zmniejszenie  ilości  przedmiotu  Umowy  w  toku  jej  realizacji  nie  może  przekroczyć  20%  ilości
określonych w niniejszej Umowie”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 25
Uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia § 10, ust. 2 Projektu Umowy na następujące:

” Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
a) w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 3 umowy, w przypadku
odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku
częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy, do
dnia odstąpienia przez Dostawcę,
b) w wysokości 0,1 % wartości zamawianej partii materiałów, o której mowa w § 4 ust. 3 umowy, za
każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu,
c) w wysokości 0,1 % wartości reklamowanej partii materiałów, o której mowa w § 4 ust. 3 umowy,
za każdy dzień zwłoki w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 12 ust. 1
pkt. 2 umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia § 10, ust. 2 pkt. 2 projektu
umowy,  i modyfikuje w następujący sposób:  
wykreśla zapis: 
„ (…) 2) w wysokości 0,5 % wartości zamawianej partii materiałów, o której mowa w § 4

ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu, (...)” 
wprowadza nowy zapis: 
„  (...)  2)  w  wysokości  0,5  %  wartości  niedostarczonej  części  zamawianej  partii
materiałów, o której mowa w § 4 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu,
(...)” 
Pozostałe zapisy projektu umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 26
Paragraf 5 
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 5 zapisu o następującej treści:
„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” 
Prosimy  o  uwzględnienie  w/w zapisu  w treści  umowy ponieważ  nieczytelne  zamówienia  znacznie
opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 27
Paragraf 10 ust. 2
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
1) w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 3 umowy, w przypadku
odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku
częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy, do
dnia odstąpienia przez Dostawcę,
2)  w  wysokości  0,5  %  wartości  zamawianej  partii  materiałów,  za  każdy  dzień  zwłoki  w  jej
dostarczeniu,
3) w wysokości 0,5 % wartości reklamowanej partii materiałów, za każdy dzień zwłoki w  dostawie
materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 12 ust. 1 pkt. 2 umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 28
Paragraf 14 ust. 2



Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego punktu z umowy. 

W chwili obecnej konieczna byłaby bardzo poważna zmiana w naszym oprogramowaniu aby ten zapis 
mógł funkcjonować.  
Na dzień dzisiejszy wprowadzenie tych zmian nie jest możliwe (stąd wniosek o wykreślenie). Taka 
zmiana wymaga czasu oraz nakładów finansowych ale nie wykluczamy definitywnie ich wprowadzenia
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 29

Dotyczy pakietu  3 i 4  Zwracamy się do zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający w wyżej
wymienionych pakietach wymaga materiału szewnego od jednego producenta. 
Odpowiedź:  Nie,  Zamawiający nie  wymaga materiału  szewnego w pakietach 3 i  4  od
jednego producenta.

Pytanie 30
Dotyczy pakietu 4 poz. 8 
Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 1/2 koła okrągłej 30 mm USP 2/0 na
nitce 100 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły 1/2 koła okrągłej 30 mm USP 2/0
na nitce 100 cm, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie 31
grupa 4 poz. 1 
prosimy o dopuszczenie igły długości 25 mm, Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Dopuszczenie ww
asortymentu pozwoli Państwu na pozyskanie korzystnej oferty pod względem jakościowym i cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 32
grupa 4  poz. 2
prosimy o dopuszczenie igły długości 27 mm i długości nitki 75 cm . Dopuszczenie ww asortymentu
pozwoli Państwu na pozyskanie korzystnej oferty pod względem jakościowym i cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w grupie 4 poz. 2  igłę długości 27 mm i długości
nitki 75 cm, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie 33
grupa 4 poz. 3 
prosimy o wydzielenie ww/ pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty
pod względem jakościowym i cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 34
grupa 4 poz. 5
prosimy o dopuszczenie igły  długości  15 mm. Dopuszczenie ww asortymentu pozwoli  Państwu na
pozyskanie korzystnej oferty pod względem jakościowym i cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala:
- zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winno być:
pkt.  III.  1   -  tabela  grupa  1  poz.  4.  dla   zapisu:   „Jednorazowy  łącznik  o  długości  120  cm
jednokierunkowym zaworem zwrotnym na każdym z końców linii ze złączem luer – lock” - poprawia
omyłkę pisarską  z „ szt. 1440” na  „szt. 14400”. 
- oraz modyfikuje pkt. XI.  1 SIWZ Termin składania ofert  - na dzień 24.04.2015 r. godz.
10.00, oraz pkt. XII. Termin otwarcia ofert na dzień 24.04.2015 r. godz. 10.30. 

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez zmian. 



Powyższa odpowiedź zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, którym
przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszczona  na  stronie
internetowej Szpitala i staje się wiążąca.


