
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 22.12.2015 
 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 
 

Dotyczy: postępowania ZP-19/15: ,, Materiały medyczne jednorazowe  
 

Pytanie:   
Część IV 

1. Czy Zamawiający ma na myśli kompresy gazowe czy włókninowe? 

2. Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’2szt? 

3. Czy Zmawiający dopuści kompresy pakowane a’5szt?. 

 

Odpowiedź: 

 Kompresy maja być gazowe pakowane pojedynczo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

1. 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? 

2. Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna opisana w §3 ust. 1 była naliczana nie od łącznej wartości umowy 

brutto, lecz od wartości towaru nie dostarczonego w terminie? 

3. Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna opisana w §3 ust. 2 była naliczana nie od wartości całej umowy, 

lecz od wartości niezrealizowanej części umowy? 

4. Czy terminy podane w umowie dotyczą dni roboczych czy kalendarzowych? Jeżeli roboczych, to czy poprzez termin 

dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawo wolnych od pracy? 

5. Czy Zamawiający zgadza się, aby prawo do odstąpienia umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego 

uchybienia? 

 

Odpowiedź: 

Ad 1. Nie 

Ad 2. Nie 

Ad 3. Nie 

Ad 4. Terminy dotyczą dni kalendarzowych 

Ad 5. Nie 

Pytanie:   
Część III 

1. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra wykonanego z tkaniny wiskozowej? Pozostałe 

parametry bez zmian. 

Część IV 



   

2. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych pakowanych w opakowanie 

indywidualne a’ 25 sztuk? Pozostałe parametry bez zmian. 

Część VI 

3. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów w rozmiarze 38 cm x 50 cm a’80 szt. w rolce? 

Pozostałe parametry bez zmian 

Odpowiedź: 

Ad 1. Nie 

Ad 2. Nie 

Ad 3. Tak 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pytania: 

Część III 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepca na tkaninie wiskozowej. Wiskoza jest materiałem 

oddychającym, posiada duże właściwości wchłaniania wilgoci i z tego względu jest szczególnie przyjazna dla skóry. Pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź: 

Nie dopuszcza się przylepca  tkaninie wiskozowej 

 

Część IV  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów jałowych pakowanych pojedynczo w opakowanie zbiorcze 

po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Umożliwi to naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się opakowania zbiorcze po 25 sztuk, ale kompresy mają być pakowane indywidualnie  

 

Pytania dotyczące zapisów umowy: 

1.Prosimy o modyfikację zapisu § 3 ust. 1 projektu umowy poprzez określenie, że kary umowne w zastrzeżonej wysokości 

naliczane będą od wartości brutto niedostarczonego towaru, a nie od wartości brutto przedmiotu umowy. Pragniemy podkreślić, 

że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie 

wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie 

zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych zmian 

 

2.  Prosimy o modyfikację zapisu § 5 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej  treści: „W przypadku zmiany stawki 

podatku VAT na wyroby będące przedmiotem  zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego 

określającego  zmianę   stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana 

umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” 

 



   

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pytanie nr 1 

Dotyczy Część nr VII 

Wnosimy, by Zamawiający dopuścił opatrunek w rozmiarze 30mm x 72 mm (wkład chłonny 15mm x 20mm)- pozostałe parametry 

bez zmian. 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy Część nr VII 

Czy Zamawiający wymaga, aby plaster posiadał warstwę celulozową bez folii zabezpieczającej, która spowalnia wchłanianie krwi, 

a co za tym idzie niedostateczne działanie  hemostatyczne? Brak folii zabezpieczającej przyspiesza  działanie hemostatyczne 

opatrunku. 

Odpowiedź: 

Ad 1. Nie dopuszcza się 

Ad 2. Plaster ma być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pytanie:   
Częśc III: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na przylepiec a’12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy zamawiającego o 

sprecyzowanie czy produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości.  

Część IV 

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’2szt? w opakowaniu zbiorczym 50 szt.? z odpowiednim 

przeliczeniem ilości Prosimy zamawiającego o sprecyzowanie czy produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy 

do pełnych ilości.  

 

Część IV 

Prosimy o odstąpienie od pakowania pojedynczego. 

 

Odpowiedź: 

Ad 1. Nie 

Ad 2, Ad 3. Zmawiający nie dopuści kompresów pakowanych podwójnie, tylko opakowania jednostkowe indywidualne. 

Opakowanie zbiorcze 50-300 sztuk. 

 

 

Jolanta Zatorska 


