
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 14.01.2020 
 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP-2/20 : ”Materiały medyczne jednorazowe” 
 
Pytanie nr 1:  

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

Zamawiający wymaga, aby termin ważności wskaźników nie był krótszy niż 8 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 8 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 VII na przedziały oceny: do 3 
miesięcy, co najmniej 6 miesięcy, co najmniej 8 miesięcy. 

  

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. 

  

3.dot. Umowa § 3  

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 3 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a 
nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. 
Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z 
tytułu wykonania zamówienia. 
 
Odpowiedź odnośnie pkt 1, 2, 3: 
Nie dopuszcza się w/w  propozycji . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
 



   

 
 
Pytanie nr 2 
Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na wybrane części w zakresie cz.I-VII, podział zwiększy konkurencyjność postępowania, 
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych 
i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę 
o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 
 
Odpowiedź  
Tak 
 
 
Pytanie nr 3 
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 38 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa  bibuły i 1 x 
warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2, 80 szt. w roli? 
 
Odpowiedź  
Nie, przedmiot zamówienia ma być zgodny z pierwotna wersją SIWZ 
 
 
Pytanie nr 4 
Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 50 cm perforacja, 25 m.b.,50 sztuk w roli? 
 
Odpowiedź  
Nie, przedmiot zamówienia ma być zgodny z pierwotna wersją SIWZ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pytanie numer 5 
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze laboratoryjne o równoważnej konstrukcji, sterylne, głębokość wkłucia 2,4 mm, ostrze 

trzypłaszczyznowe o średnicy 0,8 mm ze stali nierdzewnej, aktywowane poprzez dociśnięcie od góry do opuszka palca. 

Mechanizm bezpieczeństwa eliminujący możliwość przypadkowego zakłucia. Oznakowanie  CE. 

Odpowiedź  
Tak 
 
 
Pytanie numer 6 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 200 sztuk? 
 
Odpowiedź  
Tak 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
 
Pytanie numer 7 
Część I – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy o kształcie jak na zdjęciu  ? 

 
Odpowiedź  
Nakłuwacze mają być zgodne z SIWZ i dopuszcza się modyfikację ujęta w pytaniu nr 5 
 
 



   

Pytanie numer 8 
Część II - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przylepiec pakowany a’12szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w 
górę do pełnego opakowania i podaniem ceny za opakowanie? 
 
Odpowiedź  
Tak 

 
 
Pytanie numer 9 
Część 1, nakłuwacze laboratoryjne, jednorazowe- Czy zamawiający dopuści nakłuwacze, gdzie głębokość wkłucia wynosi 2.0 , 
przy średnicy ostrza 0,8 mm? 

Część 1, nakłuwacze laboratoryjne, jednorazowe- Czy zamawiający dopuści nakłuwacze, gdzie głębokość wkłucia wynosi 2.4 , 
przy średnicy ostrza 0,7 mm ( 21G)? 

Część 1, nakłuwacze laboratoryjne, jednorazowe- Czy zamawiający dopuści nakłuwacze o kształcie takim jak na poniższym  
zdjęciu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź  
Ostrze ma mieć 0,8 mm, głębokość wkłucia 2,4 mm, kształt się dopuszcza  

 
Pytanie numer 10 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików do dezynfekcji skóry-zestaw: gazik suchy+ gazik mokry, gazik mokry nasączony  
70%alkoholem izopropylowym, wykonane z bardzo delikatnej włókniny, rozmiar gazików po rozłożeniu: 16x10cm.  
 
Odpowiedź  
Nie dopuszcza się  
 
 
Pytanie numer 11 
Czy Zamawiający wymaga aby każdy plaster pakowany był w osobny kartonik? 
 
Odpowiedź  
Poloplastr  ma być zgodny z pierwotna wersją SIWZ 

 
Pytanie numer 12 
Pytanie nr 1 – dotyczy Części nr III Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr III kompresów w opakowaniu 
papierowo-foliowym zawierającym 3 lub 5 sztuk kompresów gazowych bez indywidualnego opakowania ? 
 
Odpowiedź  
Kompresy mają  być zgodny z pierwotną wersją SIWZ 
 
Pytanie numer 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr VI jałowych plastrów poiniekcyjnych wykonanych z włókniny w 
kolorze białym, perforowanej na całej powierzchni, z nieprzywierającym, centralnie umieszczonym wkładem z wysokochłonnego 
poliakrylanu. Opatrunek pakowany indywidualnie w opakowanie papier/papier po 1 szt. Rozmiary opatrunku 2,5 x 8,5cm? 
 
Odpowiedź  
Plaster z opatrunkiem hemostatycznym  być zgodny z pierwotną wersją SIWZ 



   

Pytanie numer 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr VI jałowych plastrów poiniekcyjnych wykonanych z przezroczystej 
folii poliuretanowej na całej powierzchni, z nieprzywierającym, centralnie umieszczonym wkładem z wysokochłonnego 

poliakrylanu. Opatrunek pakowany indywidualnie w opakowanie papier/papier po 1 szt. Rozmiary opatrunku 2,5 x 8,5cm? 
 
Odpowiedź  
Plaster z opatrunkiem hemostatycznym  być zgodny z pierwotną wersją SIWZ 

 
 
 
 

Jolanta Zatorska 

 


