
   

 

 

 

  
 

Kraków, 18.12.2017 
 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 
 

Dotyczy: postępowania ZP-20/17:  

 

Materiały medyczne jednorazowe 

 

1.Pytanie : 

Część III  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przylepiec a’12szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy 

Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do 

pełnych ilości? 

 

Odpowiedź: 

Nie 

 

 

2.Pytanie : 

Część IV  

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’1szt w opakowaniu zbiorczym 50 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości? 

 

Odpowiedź: 

Tak 

 

 

3.Pytanie : 

Część IV 

Prosimy Zamawiającego o odstępnie od pakowania pojedynczego, indywidualnego. 

 

Odpowiedź: 

Nie, zamawiający nie odstąpi od tego wymogu 

 

 

4.Pytanie : 

Część VI, poz. 1-2 

Czy Zamawiający dopuści podkłady medyczne perforowane co 80cm? 

 

Odpowiedź: 

Tak, dopuszcza sie 

 

 

 

 

 



   

5.Pytanie : 

Część VII 

Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem hemostatycznym (PLASTER UCISKOWY ZE 

SPONGOSTANEM Alban Dyializ*) o wymiarach: 38 mm x 72 mm (+/- 2mm) (sam opatrunek o wymiarach 

18+/-2 mm x 20+/-2 mm). Opatrunek w kolorze skóry. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Nie, nie dopuszcza się 

 

 

 

6.Pytanie : 

Część VII 

Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem hemostatycznym (PLASTER UCISKOWY ZE 

SPONGOSTANEM Betadialis) o wymiarach: 38 mm x 92 mm (+/- 2mm) (sam opatrunek o wymiarach 15+/-2 

mm x 21 +/-2 mm). Opatrunek w kolorze skóry. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Nie, nie dopuszcza sie 

 

 

7.Pytanie : 

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: 

Nie  

 

8.Pytanie : 

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? 

 

Odpowiedź: 

Nie  

 

9.Pytanie : 

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? 

 

Odpowiedź: 

Nie  

 

10.Pytanie : 

Czy terminy podane w umowie dotyczą dni roboczych czy kalendarzowych? 

 

Odpowiedź: 

Dni kalendarzowe 

 

 

 

 

 

 



   

11.Pytanie : 

Czy Zamawiający w Części 4 dopuści: 

Gazik suchy jałowy z wysokogatunkowej włókniny rozmiar po rozłożeniu 9x12 cm pakowany pojedynczo w 

opak zbiorcze 100 sztuk. Każdy gazik w opakowaniu indywidualnym. 

lub 

Gazik suchy jałowy z wysokogatunkowej włókniny rozmiar po rozłożeniu 12x12,5 cm pakowany pojedynczo 

w opak zbiorcze 100 sztuk. Każdy gazik w opakowaniu indywidualnym. 

 

Odpowiedź: 

Gaziki mają być zgodne z SIWZ, zmawiający nie wprowadza do SIWZ w tym punkcie zmian 

 

 

12.Pytanie : 

Pakiet nr 1  

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze różniące się jedynie kształtem i sposobem aktywacji ostrza – poprzez 

dociśnięcie do opuszka palca. Kształt nakłuwacza zaprezentowany na zdjęciu. 

Pakiet nr 1  

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opakowanie a’200 sztuk z przeliczeniem ilości? 

 

 
 

 

 

 

Odpowiedź: 

Nie dopuszcza się dociskania do opuszki palca, musi być uderzenie sprężyną.  

Dopuszcza się proponowany sposób konfekcjonowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

13.Pytanie : 

Pytanie dotyczące Części VII 

Czy Zamawiający dopuści w w/w postępowaniu hipoalergiczne plastry z opatrunkiem hemostatycznym do 

zatrzymywania krwawienia o wymiarach 30 x 72 mm ( sam opatrunek o wymiarach 15mm x 20mm)? 

 

 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się plastry , o krótszym boku 30 mm i samym opatrunku o wymiarach 15x20 mm. 

 

 

14.Pytanie : 

1. Czy Zamawiający dopuści w w/w postępowaniu złożenie oferty równoważnej poprzez zaoferowanie 

mikrokuwet (pakowane po 200 szt.) i krwi kontrolnej (op. 2 x 1 ml), 

w cenach konkurencyjnych, kompatybilnych z hemoglobinometrami HemoCue Hb 201 DM wraz z bezpłatnym 

użyczeniem tych hemoglobinometrów w ilości niezbędnej do wykonania podanej ilości badań?  

Podkreślić należy, że analizatory Hb 201 DM, z powodzeniem użytkowane są w w wielu RCKiK w kraju 

(m.in. w Warszawie, Łodzi, Katowicach) i bezproblemowo działają z systemem Bank Krwi w tych stacjach.  

2. Ile hemoglobinometrów aktualnie użytkuje Zamawiający i w ilu punktach dostępowych są one podłączone 

do Systemu Bank Krwi? 

 

Odpowiedź: 

Ad 1. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 

Ad2. W użytkowaniu jest 22 hemoglobinometry i 17 punktów dostępowych 

 

 

15.Pytanie : 

1. dot. Opis przedmiotu zamówienia, część VIII pkt 8, Kryteria wyboru 

Zamawiający wymaga, aby termin ważności wskaźników nie był krótszy niż 12 miesięcy przy 12 miesięcznym 

okresie trwania umowy i 5-10 dniowym terminie dostawy częściowej, wynikającej z bieżących potrzeb. Biorąc 

pod uwagę wszystkie te aspekty oraz to, że zawsze Zamawiający wykazuje się efektywnym i ekonomicznym 

wykorzystaniem sprzętu (eliminacja blokady miejsca magazynowego i środków finansowych), wymóg terminu 

12 miesięcznego staje się wymogiem na wyrost. W związku z tym zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu 

ważności do 3 miesięcy (jeden kwartał). Wskaźniki z takim okresem w pełni spełniają wymogi stosowania.  

Jednocześnie wnosimy również o zmianę kryterium – termin przydatności w przypadku części IX na 

przedziały oceny: do 3 miesięcy, co najmniej 6 miesięcy, co najmniej 12 miesięcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dla części VIII dopuszcza minimalny 3 miesięczny termin przydatności do użycia 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuja dla części VIII: postać 

 
 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części):  

-60% cena  

-20% zaoferowanie terminu dostaw do 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – 2 punkty; do 8 dni – 1 punkt, do 10 dni - 

0 punktów.  

Jednocześnie termin realizacji zamówienia nie może przekraczać 10 dni. Należy zdeklarować termin dostaw w ofercie cenowej  

-20% - termin przydatności przedmiotu zamówienia : do 3 miesięcy - 0 punktów (jednocześnie 3 miesiące to minimalny termin 

przydatności ) Co najmniej 6 miesięcy – 1 punkt. Co najmniej 12 miesięcy – 2 punkty. Wszelkie terminy przydatności i punktacja 

nie dotyczą krwi kontrolnej. W ofercie wskazać oferowany termin przydatności do użycia 

 

 

 

 

 

 



   

 

16.Pytanie : 

2. dot. Umowa § 3 ust. 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w Umowie § 3 pkt 1. z: „w wysokości 0,1% łącznej 

wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki” na zapis: „w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej 

dostawy, za każdy dzień zwłoki”. 

Kara umowna stanowi surogat odszkodowania mającego kompensować negatywne dla wierzyciela 

konsekwencje wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Wysokość kary 

umownej winna być zatem proporcjonalna do rozmiaru szkody poniesionej przez wierzyciela. W przypadku 

opóźnienia z pojedynczą dostawą Przedmiotu Umowy wierzyciel ponosi szkodę w wysokości wartości 

pojedynczej dostawy, zatem kara umowna powinna być ustalona w wysokości proporcjonalnej do wartości 

konkretnej dostawy Przedmiotu Umowy, co do której nastąpiło opóźnienie. Kara umowna ustalona w 

wysokości określonego procenta całkowitej wartości Umowy brutto mogłaby być ewentualnie karą umowną za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie całego zobowiązania wynikającego z Umowy, w odniesieniu zaś do 

części zobowiązania - kara umowna winna odnosić się do wartości poszczególnej części niewykonanego lub 

nienależycie wykonanego zobowiązania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadzi postulowanych zmian 

 


