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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/12/2014 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na dostawę materiałów opatrunkowych   dla SPZOZ Sanok.

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy 

* Pytanie nr 1 –   dot. zad. nr 1, poz. 1:  
Czy Zamawiający wymaga waty celulozowej w rozmiarze 40 cm x 60 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga waty celulozowej w rozmiarze 40 cm x 60 cm.

* Pytanie nr 2 –   dot. zad. nr 1, poz. 7, 8, 9:   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych pakowanych A2, z 
przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie kompresów gazowych pakowanych  
a 2, z przeliczeniem zamawianych ilości przy czym w opakowaniu zbiorczym dopuszcza nie  
więcej niż 50 sztuk. 

* Pytanie nr 3   – dot. zad. nr 1, poz. 10, 11, 12, 13, 14:     
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków jałowych pakowanych po 50 
szt, z przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 4 – dot  . zad. nr 1, poz. 14:  
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku jałowego na ranę w rozmiarze 20 
cm x 10 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 5 –   dot. zad. nr 1, poz. 17:  
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy w składce 200mb? 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.  

SPZOZ/SAN/ZP/47/2014                                       Strona 1 z 6

http://www.zozsanok.pl/


* Pytanie nr 6 – d  ot. zad. nr 1, poz. 18, 19:     
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na  zaoferowanie  elastycznej  siatki  zawierającej  w swym 
składzie poliamid i poliuretan,  a nie zawierającej bawełny,  która jako włókno naturalnego 
pochodzenia w znacznie większym stopniu wchłania płyny ustrojowe niż włókna sztuczne, 
przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii? Zastosowanie w rękawie tylko włókien 
sztucznych  w  znacznym  stopniu  poprawia  także  jego  zdolność  powracania  do  stanu 
pierwotnego zwłaszcza po procesie sterylizacji.
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr  7 –   dot. zad. nr 1, poz. 26:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra włókninowego w rozmiarze 9,14 m x 
2,5 cm bez pierścienia, pakowanego A12 lub w rozmiarze 5 m x 2,5 cm, z przeliczeniem 
zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  plaster  w  rozmiarze  9,14  m  x  2,5  cm  pakowany  
pojedynczo w pierścieniu.

* Pytanie nr  8 –   dot. zad. nr 1, poz. 27:     
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  plastra  na  tkaninie  bez  pierścienia, 
pakowanego A6?
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 9 – dot.   zad. nr 1, poz. 28:  
 Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  plastrów  w  rozmiarze  1m  x  8cm  z 
przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 10 – dot.   zad. nr 1, poz. 30:     
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w rozmiarze 6 x 75 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 11 – dot.   zad. nr 1, poz. 32:     
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów z gazy 17-nitkowej, w rozmiarze 
15 cm x 15 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 12 – dot  . zad. nr 1, poz. 33  :  
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów z gazy 17-nitkowej, w rozmiarze 
15 cm x 15 cm lub w rozmiarze 9,5 cm x 9,5 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr  13 – dot  . zad. nr 3, poz. 1, 2, 3:     
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych po 2 szt, z 
przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 14 – dot  . zad. nr 3, poz. 1, 2, 3:     
Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  opaski  gipsowej  na  perforowanym  tubusie  z 
tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania  opaski z 
nadmiaru wody i nakładania opatrunku?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga. 
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* Pytanie nr 15– dot  . zad. nr 4, poz. 7:  
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej w rozmiarze 75 x 90 
cm? 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr  16 – dot. projektu umowy 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze 
umowy przetargowej?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia 
Ministra  Finansów  z  dnia  28  marca  2011  r.  w  sprawie  zwrotu  podatku  niektórym 
podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, 
do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
68,  poz.  360).  Dlatego  wiele  informatycznych  systemów  wystawiania  faktur  nie 
przewiduje  zamieszczania  tych  danych  na  fakturach.  W  tej  sytuacji,  w  przypadku 
wykonawców  korzystających  z  takich  systemów  wystawiania  faktur,  zamieszczanie 
numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z 
dodatkowymi kosztami.

Odpowiedź: Zamawiający  odstępuje od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o 
numerze umowy przetargowej.

* Pytanie nr  17 – dot. projektu umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności na 30 dni od daty wystawienia 
faktury? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia iż zgodnie z przepisami obowiązuje termin płatności 60 dni 
 (ustawa z dnia  08-03-2013 o terminach  zapłaty w transakcjach handlowych Dz. U z 2013r.
Poz.403 ). 

* Pytanie nr  18 – dot. projektu umowy 
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: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr  19 – dot. projektu umowy 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% 
zmiany średniego kursu NBP walut  EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia  zawarcia 
umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych 
opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr  20 – dot. zad. 1  
Poz.  29  –  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  plastrów  zastępujących  nici 
pakowanych a 6 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Poz. 30 – Czy można zaoferować plastry pakowane a ‘ 3 szt. ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr  21 – dot. zad. 2
Poz.  1,2  -   Czy  można  zaoferować  opatrunki  pakowane  w  opakowania  a’  10  szt.  z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Poz.  9  –  Czy  można  zaoferować  opatrunek  hydrożelowy  w  opakowaniach  a’  5  szt.  z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr  22 – dot. zad. 3
Poz.  1,2,3  –  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  opasek  pakowanych  w 
opakowania a ‘ 2 szt.? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr  23 – dot. zad.  zapisów umowy § 7 pkt. 3. 
Prosimy o modyfikacje zapisów umowy w następujący sposób: 

Ceny  brutto  w  okresie  ustalonym  w  ust.  2  mogą  ulec  zmianie  tylko  w  przypadku 
udokumentowanej  zmiany  cen  urzędowych  lub  podatku  VAT,  natomiast  ceny  netto 
pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 24  – dot. zad. 1, pozycja 2-3
Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkowa o składzie 50% bawełny i 50% wiskozy?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 25  – dot. z  ad. 1, pozycja 7-9  
Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe w opakowaniu zbiorczym 50x2szt, z 
przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  26 – dot. z  ad. 1, pozycja 10, 12, 14  
Czy Zamawiający dopuści opatrunki jałowe z wkładem chłonnym pakowane a’30sztuk, z 
przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 27  – dot. z  ad. 1, pozycja 18-19  
Czy  zamawiający  dopuści  elastyczne  siatki  opatrunkowe  zawierającą  w  swym  składnie 
poliamid i poliuretan 
a  niezawierające  bawełny?  Bawełna  jako  włókno  naturalnego  pochodzenia  zwiększa 
wchłanialność wysięków przez siatkę mającą za zadanie neutralnie podtrzymać opatrunek na 
właściwym miejscu. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 28  – dot. z  ad. 1, pozycja 26  
Czy Zamawiający dopuści włókninowy plaster opatrunkowy o długości 9,14m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 29  – dot. z  ad. 1, pozycja 26  
Czy Zamawiający dopuści włókninowy plaster opatrunkowy w opakowaniu zbiorczym 
a’12szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  pod  warunkiem  iż  każdy  plaster  jest  pakowany 
pojedynczo w pierścień. 
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* Pytanie nr 30  – dot. z  ad. 1, pozycja 27  
Czy Zamawiający dopuści włókninowy plaster opatrunkowy w opakowaniu zbiorczym a’6szt. 
z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  pod  warunkiem  iż  każdy  plaster  jest  pakowany 
pojedynczo w pierścień. 

* Pytanie nr  31 – dot. z  ad. 1, pozycja 29  
Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy zastępujący nici w rozmiarze 6x38mm a’6szt. 
z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr  32 – dot. z  ad. 1, pozycja 30  
Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy zastępujący nici w rozmiarze 6x75mm a’3szt. 
z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr  33 – dot. z  ad. 1, pozycja 32-33  
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr  34 – dot. z  ad.  3, pozycja 1-3  
Czy Zamawiający dopuści opaskę z gipsu naturalnego o czasie wiązania 5-6min.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 35 – dot. z  ad. 3, pozycja 3  
Czy Zamawiający dopuści opaskę z gipsu naturalnego w rozmiarze 15cmx3m w opakowaniu 
zbiorczym a’36szt.?
Odpowiedź:     Zamawiający  dopuszcza  rozmiar  15cm x  3cm pakowane  po  jednej  sztuce  w 
opakowaniu zbiorczym a 36. 

* Pytanie nr 36  – dot. z  ad. 4, pozycja 5  
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 37  – dot. SIWZ
W  celu  zwiększenia  konkurencyjności  postępowania  proszę  o  wydzielenie  z 
zadania 1 pozycji 4-9 i utworzenie z nich samodzielnej części.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 38  – dot. zad. 3, poz. 1-3
Proszę o zgodę na zaoferowanie w zadaniu 3 w pozycji 1-3 opasek gipsowych o 
czasie wiązania 5-6 minut spełniających pozostałe wymogi Zama wijącego.
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

* Pytanie nr 39  – dot.  §3 ust.1, 4  i 12 wzoru umowy
1. Prosimy o zmianę §3 ust.1, 4 i 12 wzoru umowy na następujący:
Wykonawca w razie odstąpienia od umowy z jego winy zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 5% wartości umowy niezrealizowanej części umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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4. W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający naliczy karę umowną w 
wysokości 1% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił.
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. W  przypadku  wypowiedzenia  umowy  w  trybie  natychmiastowym 
(określonym w ust. 8) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w 
wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 40  –   dot.     §7 ust.3 wzoru umowy  
Wnosimy o zmianę treści ww. zapisu na następujący:
 „3. Ceny w okresie ustalonym w ust. 2 mogą ulec zmianie tylko w przypadku 
udokumentowanej  zmiany  cen  urzędowych  lub  podatku  VAT. W      przypadku   
zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (brutto), wartość 
netto  pozostanie  niezmienna     a  zmiana  ta  jako obowiązująca  z  mocy prawa nie   
będzie  wymagała  formy  pisemnej  w  postaci  aneksu  podpisanego  przez  obie 
strony. ”
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

  Z poważaniem
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