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Nasz znak : ZP.271-163.18/2015                                        Kraków, dnia 4 maja 2015 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie

zamówienia publicznego na

„Dostawę materiałów opatrunkowych”

(ZP 18/2015) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie  art.  38  ust.  2  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.

1. Pytanie  - Grupa 5 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania plastra do zamykania skóry (typu 
Omnistrip) w rozmiarze 6mmx38mm.
Odpowiedź:
Zgodnie  z opisem zawartym w SIWZ – tak.

2. Pytanie - Grupa 5 poz.2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania plastra do zamykania skóry (typu
Omnistrip) w rozmiarze 6mmx100mm.
Odpowiedź:
Zgodnie  z opisem zawartym w SIWZ – tak.

3. Pytanie - Grupa 5 poz.3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania plastra do zamykania skóry (typu 
Omnistrip) w rozmiarze 12mmx100mm.
Odpowiedź:
Zgodnie  z opisem zawartym w SIWZ – tak.

4. Pytanie - Grupa 5 poz.4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania plastra do zamykania skóry (typu 
Omnistrip) w rozmiarze 3mmx75mm.
Odpowiedź:
Zgodnie  z opisem zawartym w SIWZ – tak.

5. Pytanie - Grupa 1, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wiskozy 70% i poliesteru 30% o rozmiarze 6 x 10 
cm z wkładką chłoną o rozmiarze 3cm x 7cm z odstąpieniem od wodoodpornego kleju 
akrylowego?

Odpowiedź:
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Nie, opis zawarty w SIWZ pozostaje bez zmian.

6. Pytanie - Grupa 1, poz. 9
Czy Zamawiający dopuści opaskę podtrzymującą tkaną o dużej rozciągliwość – ok 120% zawierającą 
wiskozę i poliamid?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

7. Pytanie - Grupa 1, poz. 1,9,12-14,16-19  
Proszę o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Nie, opis zawarty w SIWZ pozostaje bez zmian.

8. Pytanie - Grupa 1, poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści gazę mb o gęstość 17 nitek/cm2 opakowanie po 100mb?
Odpowiedź:
Nie, opis zawarty w SIWZ pozostaje bez zmian.

9. Pytanie - Grupa 1, poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści gazę mb o gęstość 13 nitek/cm2 opakowanie po 100mb?
Odpowiedź:
Nie, opis zawarty w SIWZ pozostaje bez zmian.

10. Pytanie - Grupa 3, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową bawełniano wiskozową w opakowaniu po 200g?
Odpowiedź:
Nie, opis zawarty w SIWZ pozostaje bez zmian.

11. Pytanie - Grupa 1, poz. 1-13: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co 
umożliwi złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych cenowo i tym samym umożliwi wybór 
najkorzystniejszej oferty. 
Odpowiedź:
Nie, opis zawarty w SIWZ pozostaje bez zmian.

12. Pytanie - Grupa 1, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie plastrów z klejem hypoalergicznym typu hot-melt?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastrów z klejem akrylowym hypoalergicznym typu hot-melt.

13. Pytanie  - Grupa 1, poz. 2-5: 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów z podwiniętymi brzegami co uniemożliwia wysnucie się
luźnej nitki?
Odpowiedź:
Tak, wymaga.

14. Pytanie - Grupa 1, poz. 9: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej, tkanej, podtrzymującej w rozm. 4,5m x 
8cm?
Odpowiedź:
Nie, opis zawarty w SIWZ pozostaje bez zmian.

15. Pytanie - Grupa 1, poz. 12:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy w opakowaniu po 200 mb? 
Odpowiedź:
Nie, opis zawarty w SIWZ pozostaje bez zmian.

16. Pytanie  - Grupa 1, poz. 12: 



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy o min. ilości nitek w 100mm w osnowie 70 i w wątku 
60?

Odpowiedź:
Nie, opis zawarty w SIWZ pozostaje bez zmian.

17. Pytanie - Grupa 2, poz. 1-3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu chłonnego złożonego z 8 warstw gazy 17N i 8 
warstw włókniny 40 g/m2? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

18. Pytanie - Grupa 2, poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozm. 7,5 x 10 cm? 
Odpowiedź:
Nie.

19. Pytanie - Grupa 2, poz. 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozm. 10 x 20 cm?
Odpowiedź:
Nie.

20. Pytanie  - dot. projektu umowy
Zważywszy na treść § 3 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych 
w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje, że w zakresie Grup 1 – 5 zrealizuje ok. 50 % ilości wskazanych w SIWZ, natomiast 
w Grupie 6 będzie to ok. 40 %.

21. Pytanie  - dot. projektu umowy
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu dostawy do godziny 14:00. 
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

22. Pytanie - dot. projektu umowy
Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający potwierdza.

23. Pytanie  - dot. projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z § 10 ust. 3?
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

24. Pytanie - dot. projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 12 ust. 2 1) aby kara umowna w przypadku odstąpienia do
umowy naliczana była od niezrealizowanej części umowy? 
Odpowiedź:
Zgodnie z projektem umowy, tak.

25. Pytanie - dot. projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w przypadku 
trzykrotnego wykroczenia?
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.



26. Pytanie - dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 15 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Odbiorca pisemnie wezwie Dostawcę do należytego 
wykonywania umowy.”? 
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

27. Pytanie – Grupa 1
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 1 kompresów (poz 2-5) do osobnego pakietu, co  umożliwi 
naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

28. Pytanie - dot. projektu umowy
Prosimy o dodanie do § 5 ust. 1 projektu umowy następującego zapisu: „Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu 
dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy 
nastąpi w formie aneksu.”
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

 
29. Pytanie – Grupa 1 poz. 1 i 13 – 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 1 oraz 13 – 17 i utworzenie z nich 
odrębnego przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Nie, opis zawarty w SIWZ pozostaje bez zmian.

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

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Szpitala

Dr med. Zbigniew J. Król




