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Do uczestników postępowania  o udzielenie

zamówienia publicznego na

„Dostawę materiałów opatrunkowych ”

(ZP 44/2015) 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 – dotyczy Grupy nr 1, 2, 3
 Czy Zamawiający wymaga, aby wyroby z gazy sterylizowane 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. 

2.Pytanie – dotyczy Grupy 1, 2, 3
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 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.

3.Pytanie -  dotyczy Grupy 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwety wykonane z gazy 17 nitkowej?
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Odpowiedź:
Nie.

4. Pytanie – dotyczy Grupy 3
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwety pakowane a 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź:
Nie.

5. 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  uważana dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy.

6. Pytanie - dotyczy projektu umowy: 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Postanowienia ust. 1 nie dotyczą również podwyższenia cen jednostkowych netto w przypadku  
przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia 
umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych 
opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem 
uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”? 
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

7. Pytanie- dotyczy projektu umowy: 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 14 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: 
„Przed rozwiązaniem umowy Odbiorca pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”? 
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

8. Pytanie - dotyczy projektu umowy: 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 16 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „Dostawca zobowiązuje się  umieszczać” 
zostało zastąpione wyrażeniem „Zaleca się Dostawcy zamieszczenie”?
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

9. Pytanie - dotyczy projektu umowy: 
Czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych? 
Odpowiedź:
§ 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Kwota wynagrodzenia umownego nie może ulec zmianie na niekorzyść Odbiorcy. Powyższe nie dotyczy zmiany: 

a ) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) cen urzędowych.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. b) i c) niniejszego paragrafu warunkiem dokonania waloryzacji będzie 
skierowanie do Odbiorcy pisemnego wniosku Dostawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób 
wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie 
Dostawcy.  W celu wprowadzenia zmian, o których mowa w niniejszym ustępie Dostawca przygotuje, a następnie 
prześle na adres e-mailowy: kancelaria@zeromski-szpital.pl  projekt stosownego aneksu do umowy w terminie do 30 
dni od daty wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. § 19 umowy stosuje się odpowiednio. 
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3. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) niniejszego 
paragrafu na wzrost wynagrodzenia Dostawcy, Odbiorca ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Dostawcy 
do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Dostawcy.

4.W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. a) i d) niniejszego paragrafu zmiana nie wymaga zawarcie przez strony 
aneksu do umowy. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, cena netto pozostaje bez zmian, zmianie ulega cena
brutto proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany stawki podatku VAT. Powyższe zmiany obowiązywać będą od daty 
wejścia w życie aktów prawnych wprowadzających powyższe zmiany.”

10. Pytanie - dotyczy Grupy 1 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompresy jałowe pakowane a’20szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy 
do pełnych ilości?
Odpowiedź:
Nie.

11. Pytanie – dotyczy Grupy 3 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwety jałowe17 nitkowe?
Odpowiedź:
Nie.

12. Pytanie – dotyczy Grupy 8 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przylepce pakowane a’24szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy 
Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do 
pełnych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający w Grupie 8 poz. 1  określił ilości w sztukach, a więc dopuszcza również przylepce pakowane po 24 szt.

13. Pytanie – dotyczy Grupy 8 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sterylny opatrunek o rozmiarze 6cm x 7cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

14. Pytanie – dotyczy Grupy 8 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sterylny opatrunek o rozmiarze 9cm x 10cm?
Odpowiedź:
Nie.

15. Pytanie – dotyczy Grupy 8 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sterylny opatrunek o rozmiarze 15cm x 20cm?
Odpowiedź:
Nie.

16. Pytanie – dotyczy Grupy 8 poz. 5
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zaokrąglonych brzegów?
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

17. Pytanie – dotyczy Grupy 8 poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku sterylny o rozmiarze 10cm x 25cm z wkładem chłonny i 
zaokrąglonymi brzegami?
Odpowiedź:
SIWZ bez zmian.

18. Pytanie – dotyczy Grupy 1 poz.5 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów  gazowych jałowych 10 cmx20 cm pakowanych po 3 szt. z 
jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność 
postępowania, a Zamawiającemu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.



Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

19. Pytanie – dotyczy Grupy 3
 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwet jałowych 45cmx45cm z gazy 17 nitkowej. Proponowane  przez nas  
serwety  gwarantują wysoką  absorpcje płynów oraz wysoki komfort pracy dla użytkownika. Pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

20. Pytanie - dotyczy projektu umowy
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez w wydłużenie w § 11 ust. 4 terminu na realizację reklamacji
do 5 dni roboczych.
Odpowiedź:
§ 11 ust. 4  projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące wyroby lub wyroby wolne od wad w 
terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia wad stwierdzonych przez Odbiorcę.”

21. Pytanie – dotyczy projektu umowy
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 2 ust. 3 o następującej treści: „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:
Nie.

22. Pytanie – dotyczy Grupy 1
poz. nr 1-5 – W celu zapobiegania rozsypywania się kompresów w czasie otwierania podczas zabiegu oraz w celu 
ułatwienia liczenia Zamawiający wymaga, aby kompresy były przewiązane taśma papierową po 10 sztuk?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Ponadto Zamawiający zmienia treść  § 19 załącznika nr 4 do SIWZ z dnia 27 listopada 2015 r, który otrzymuje 
brzmienie:
„Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy z uwzględnieniem wyjątków wskazanych w  § 5 ust. 4 umowy.”

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

ZATWIERDZIŁ:
dr med. Zbigniew J. Król

Dyrektor Szpitala

 


