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Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 
informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów 
opatrunkowych”. 

 
1. Wykonawca – Pakiet 1, poz.1 - Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów 

sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. 

tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz 

chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego 

traktowania wykonawców zgodnie z  zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

2. Wykonawca – Pakiet 1, poz.2 - Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? 

Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z  tym nie używa się ich w 

zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7 

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

3. Wykonawca – Pakiet 2, poz. 1-8 - Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów 

sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. 

tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz 

chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego 

traktowania wykonawców zgodnie z  zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. 

     Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

4. Wykonawca – Pakiet 2, poz. 3-7 - Czy zamawiający odstąpi od etykiety samoprzylepnej? 

     Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

5. Wykonawca  – Pakiet 2, poz. 2-7 - Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe , 17 nitkowe? 

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

6. Wykonawca – Pakiet 2, poz. 8 - Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe 4 warstwowe, 30 gram/m2? 

    Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

7. Wykonawca – Pakiet 2, poz. 2-7 - Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z 

gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych : dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; 

dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g? 

     Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

8. Wykonawca – Pakiet 2, poz. 9-10 - Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe , 17 nitkowe? 

  

     Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
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9. Wykonawca – Pakiet 3, poz. 4 - Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% 

włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką 

wewnątrz opakowania indywidualnego?  

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 

10. Wykonawca – Pakiet 6, poz. 1 - Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym 

poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie 

swobodnym? 

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku 
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. 
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.  
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w. 
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. 
Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. 
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.  
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. 
Odpowiedź – W poz. 3 (na przedramię) Zamawiający dopuszcza rozmiar 4. W poz. 1 (na głowę) 
Zamawiający dopuszcza rozmiar 6. W pozycji 4 (na udo i przedudzie) Zamawiający dopuszcza rozmiar 8. 
W poz. 2 (na tułów) Zamawiający dopuszcza rozmiar 14. 
 

11. Wykonawca – Pakiet 14 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w płynie na bazie roztwór 

rodników ponadtlenkowych przeznaczonego do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, 

oczyszczanie, nawilżanie i odkażanie o szerokim spektrum działania wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów 

wraz z działaniem sporobójczym, bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydyny, alkoholu, 

środków konserwujących, gotowy do użycia, bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także 

przy zabiegach okulistycznych w pobliżu oka, płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego. 

Wyrób medyczny kl. III. Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu, 

konfekcjonowanego w opakowaniach 250ml i 500ml. 

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 
12. Wykonawca – Pakiet nr 14 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w płynie, 

gotowego do użycia, szybko i skuteczne oczyszczającego rany, docierającego w trudno dostępne obszary rany 

(kieszonki, wgłębienia), nawilżającego ranę i wytwarzającego idealne warunki dla jej gojenia, utrzymującego 

wilgoć opatrunków, zapewniającego bezbolesne i delikatne zdejmowanie opatrunków przyschniętych lub 

pokrytych skrzepem, preparatu zawierającego oktenidyny dichlorowodorek, etyloheksyloglicerynę, glicerol, 

wodę oczyszczoną? Wyrób medyczny, opakowania a 350ml z aplikatorem zabezpieczającym przed 

nadmiernym wylewaniem się preparatu podczas stosowania, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 

     Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

13. Wykonawca – Pakiet nr 14 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci żelu, 

przeznaczonego do nawilżania i oczyszczania skolonizowanych, skontaminowanych i zakażonych ran 

przewlekłych z pozostałości tkanek martwiczych, biofilmu oraz resztek po opatrunkach, do utrzymania 

odpowiedniego stopnia nawilżenia w ranie przy równoczesnym stosowaniu wszystkich rodzajów opatrunków, 

preparatu na bazie octenidyny, ponadto preparat zawiera oxydermol, czyli substancję najskuteczniej 

zmniejszającą napięcie powierzchniowe troszcząc się o doskonałą tolerancje i najskuteczniejsze oczyszczenie 

łożyska rany? Preparat jest doskonale tolerowany przez ranę, błony śluzowe i skórę. Może być stosowany pod 

wszelkiego rodzaju dostępne opatrunki. Wyrób medyczny, w pojemnikach a 20 ml, z odpowiednim 

przeliczeniem ilości opakowań? 

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

14. Wykonawca – Pakiet nr 14 poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kremu chroniącego i 

intensywnie pielęgnującego podrażnioną, suchą i łuszczącą się skórę oraz pobudzającego jej naturalną 

regenerację, z zawartością oktenidyny, pantenolu (składnik pobudzający naturalną regenerację skóry), 

bisabololu (łagodzi podrażnioną skórę) oraz parafiny ciekłej. Krem zalecany jest do stosowania na skórę wokół 

rany i naskórek w fazie epitelizacji, do skóry wrażliwej i podrażnionej np. atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, 

skóra podrażniona po radioterpaii, na otarcia, zadrapania, do stosowania na blizny (w tym pooperacyjne), po 

oparzeniach i oparzeniach słonecznych, do miejsc po wykonaniu tatuażu, do pielęgnacji podrażninej skóry w 
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okolicach miejsc intymnych (zmiana pieluchomajtek, pampersów), dla pacjentów z nietrzymaniem moczu, w tym 

na oddziałach intensywnej terapii (redukuje nieprzyjemne zapachy wywołane przez drobnoustroje oraz chroni 

przed wilgocią). Opakowania 50ml.,  Kosmetyk. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

15. Wykonawca – Pakiet nr 14 poz. 1, 2 - Prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie poz. 1 i 2 z Pakietu nr 14, co 

umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert. 

Odpowiedź – Zamawiający nie wydziela. 

 

16. Wykonawca – W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość 

opakowań, zaokrąglić w  górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki? 

Odpowiedź – Zgodnie z zasadami matematyki. 

 
17. Wykonawca – Pak 10. Poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje folii bakteriobójczych z jodoforem w warstwie 

klejącej  o potwierdzonym działaniu bakteriobójczym czego dowodem jest III klasa rejestracji produktu 

 potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej? Produkty bakteriobójcze mające kontakt ze skóra pacjenta i 

wnikające w naskórek  musza być rejestrowane jako wyrób klasy III. 

Odpowiedź – TAK. 

 
18. Wykonawca – Pakiet 2 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze jednego kompresu 1,656g? 

Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 

19. Wykonawca – Pakiet 2 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze jednego kompresu 1,656g? 

     Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 

20. Wykonawca – Pakiet 11 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści tupfery zapakowane w blister, pozbawione dwóch 

samoprzylepnych etykiet z nazwą producenta, LOT oraz datą ważności? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 

21. Wykonawca – Pakiet 11 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści kompresy zapakowane w blister, pozbawione 

dwóch samoprzylepnych etykiet z nazwą producenta, LOT oraz datą ważności? Reszta parametrów zgodna z 

SIWZ. 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 

22. Wykonawca – Pakiet 11  poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści bandaż wykonany z bawełny, jedwabiu 

poliamidowego oraz przędzy elastomerowej? 

     Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 

23. Wykonawca – Pakiet 11 poz. 1.1, 1.2.,3.1, 3.2 - Czy Zamawiający wymaga aby kompresy posiadały nitkę 

RTG? 

Odpowiedź – TAK. 

 

24. Wykonawca – Pakiet 11 (wymogi zestawów zabiegowych) pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuści minimalną 

gramaturę 1 szt. kompresu gazowego 10cm x 10cm 12W 17N = 2,898g, kompresu 7,5cm x 7,5cm 8W, 17N = 

1,242g oraz kompresu 5cm x 5cm 12W, 17N = 0,759g? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 

25. Wykonawca – Pytanie dot. projektu umowy - Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i 

czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy? 

     Odpowiedź – Tak. 

 

26. Wykonawca – Pytanie dot. projektu umowy - Czy Zamawiający  zgadza się na wydłużenie godzin 

dostarczania asortymentu transportem Wykonawcy min. do godz. 15.00 (par. 2 ust. 1 d)? Godzina 14.00 jest 

czasem największego natężenia ruchu, co znacznie może utrudnić dotarcie na czas z asortymentem. Należy 
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brać pod uwagę czynniki związane z natężeniem ruchu – korkami ulicznymi, ale także warunki pogodowe. 

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie. 

 

27. Wykonawca – Pytanie dot. projektu umowy - Czy Zamawiający potwierdza, że czynność rozładunku  (par. 2 

ust. 2) nie obejmuje sprawdzania w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem? 

Zamawiający w umowie przewidział możliwość reklamacji, w związku z czym kontrola ilościowa i jakościowa 

towaru w obecności kuriera wydaje się być bezzasadna. 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że czynność rozładunku obejmuje możliwość sprawdzenia przez 

przedstawiciela zamawiającego w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem. 

 

28. Wykonawca – Pytanie dot. projektu umowy - Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu dostaw do 

60 godzin licząc od dnia zgłoszenia (par. 2 ust. 3)? 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, iż termin dostawy jest kryterium ocenianym zgodnie z zapisami 

SIWZ. 

 

29. Wykonawca – Pytanie 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 informuję, iż powyższą kwestię rozstrzyga par 9 ust 5 pkt 19 projektu umowy. 

 

30. Wykonawca – Pytanie dot. projektu umowy - Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna w sytuacji nie 

przystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżacych po stronie Wykonawcy wynosiła 2 % wartości 

netto niezrealizowanej części zamówienia  (par. 6 ust. 1a)? 

Odpowiedź – Pytanie powinno dotyczyć § 7 ust 1 pkt 2a - Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych 

zapisach projektu umowy w tym zakresie.  Zamawiający informuje również, iż kary umowne mają między 

innymi charakter dyscyplinujący wykonawców. 

 

31. Wykonawca – Pytanie dot. projektu umowy - Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej? 

     Odpowiedź – Zgodnie z zapisami projektu umowy. 

 

32. Wykonawca – Pytanie dot. projektu umowy - Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen 

brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Odpowiedź – Zamawiający informuję, iż powyższą kwestię rozstrzyga par 9 ust 5 pkt 1 projektu umowy. 

 

33. Wykonawca – Pytanie 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. 

 
34. Wykonawca – Pakiet 1, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści gazę 13nitkową? 

     Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

35. Wykonawca – Pakiet 1, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę gazy za 100mb? 

Odpowiedź – TAK, przy przeliczeniu ilości. 

 

36. Wykonawca – Pakiet 2, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści op. 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości?  

     Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

37. Wykonawca – Pakiet 2, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o gramaturze +/-10% od 

wartości wskazanej w SIWZ? 

Odpowiedź – TAK, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. 

 

38. Wykonawca – Pakiet 2, poz. 3-7 - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od etykiet samoprzylepnych. 

     Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
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39. Wykonawca – Pakiet 2, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 40g/m2 4 warstwowe? 

Odpowiedź – TAK, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. 

 

40. Wykonawca – Pakiet 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkłady pakowane a’12szt z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

     Odpowiedź – TAK, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. 

 

41. Wykonawca – Pakiet 4, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkłady pakowane a’6szt z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź – TAK, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. 

 

42. Wykonawca – Pakiet 5, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za ligninę w arkuszach pakowaną a’5kg z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

     Odpowiedź – TAK, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. 

 

43. Wykonawca – Pakiet 5, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną włókninową? 

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

44. Wykonawca – Pakiet 7, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek do zamykania brzegów wykonany z 

poliamidu wzmocniony włóknami poliestrowymi? 

     Odpowiedź – TAK, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. 

 

45. Wykonawca – Pakiet 8, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy sterylizowany tlenkiem 

etylenu? 

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

46. Wykonawca – Pakiet 10, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu, 

grubość 0,03mm, sterylizowana tlenkiem etylenu? 

     Odpowiedź – TAK, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. 

 

47. Wykonawca – Pakiet 10, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o rozmiarze przylepnym 30cm x 

36cm? 

Odpowiedź – TAK, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. 

 

48. Wykonawca – Pakiet 10, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o rozmiarze przylepnym 14cm x 

21cm? 

     Odpowiedź – TAK, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. 

 

49. Wykonawca – Pakiet 10, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o rozmiarze przylepnym 56cm x 

78cm? 

Odpowiedź – TAK, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. 

 

50. Wykonawca – Pakiet 11 - Czy zamawiający dopuści próbki niesterylne? 

     Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ. 

 

51. Wykonawca – Pakiet 11 - Czy Zamawiający dopuści pakiety zabiegowe sterylizowane tlenkiem etylenu? 

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

52. Wykonawca – Pakiet 11 - Czy Zamawiający dopuści minimalna gramatura 1szt. kompresu gazowego 10x10cm 

12W 17n = 2,788g? 

     Odpowiedź – TAK, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. 

 

53. Wykonawca – Pakiet 11 - Czy Zamawiający dopuści minimalną gramaturę 1szt kompresu 7,5x7,5cm 8W, 

17N=1,115g? 

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
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54. Wykonawca – Pakiet 11 - Czy Zamawiający dopuści minimalną gramaturę 1szt kompresu 5x5cm 12W, 17N 

=0,719g? 

     Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 
55. Wykonawca – Pakiet nr 2 Poz. nr 3 i 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o 

gramaturze jednego kompresu wynoszącej 1,61 g? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 

56. Wykonawca – Pakiet nr 2 Poz. nr 5, 6, 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o 

gramaturze jednego kompresu wynoszącej 2,82 g? 

     Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 

57. Wykonawca – Pakiet nr 2 Poz. nr 3-7 – prosimy o odstąpienie od wymogu opakowań zawierających etykietę 

centralną oraz dwie samoprzylepne etykiety. Dane które powinny być zawarte na tych etykietach będą 

znajdowały się bezpośrednio na opakowaniu.  

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

58. Wykonawca – WZÓR UMOWY: § 7 ust. 1 pkt. 2 umowy – prosimy o zmianę zapisów w zakresie dotyczącym 

wysokości zastrzeżonej kary umownej na następujace: 

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:   
b) za  zwłokę  w  dostawie  towaru  zgodnego  z  umową  –  w wysokości  0,1 % wartości niedostarczonego 
przedmiotu zamówienia,  licząc  za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie,   
c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w 
okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,1 % wartości towaru, którego wada, brak lub niezgodność dotyczą, 
licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie. 
Prosimy jednocześnie o wykreślenie ze wzoru umowy zapisów paragrafu 7 ust. 1 pkt. 2 d) (w razie 
niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru,  transportu  w  
warunkach  niezgodnych  z  zaleceniami  producenta,  dostawy  towaru z krótszym niż 6 miesięczny okres 
przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 200,00 zł za stwierdzone uchybienie), lub wprowadzenie 
zapisów o wezwaniu wykonawcy do naprawy uchybienia przed naliczeniem kary i ewentualne naliczenie jej w 
przypadku braku reakcji ze strony wykonawcy. 
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie.  

Zamawiający informuje również, iż kary umowne mają między innymi charakter dyscyplinujący 

wykonawców. 

 

59. Wykonawca –WZÓR UMOWY: § 7 ust. 1 pkt. 2 a) umowy – czy Zamawiający zgodzi się aby w § 7 ust. 1 pkt. 

2 a) wzoru umowy wyrażenie „5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 ” zostało zastąpione 

wyrażeniem „5% niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za 

odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie 

zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania 

umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do 

wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części 

umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby 

zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie.  

Zamawiający informuje również, iż kary umowne mają między innymi charakter dyscyplinujący 

wykonawców. 

 
60. Wykonawca – Zadanie 8, poz. 1 - Czy Zamawiający wyraz zgodę na dopuszczenie opatrunku do kaniul 

Transparentny poliuretanowy z wycięciem na kaniulę. Pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym nie 

podrażniającym skóry. Transparentna struktura pozwala obserwować wejście i prawidłowe położenie kaniuli, 

poprawne zamocowanie skrzydełek. Przepuszczająca powietrze, oddychająca, wodoodporna struktura nie 

pozwala bakteriom i wirusom przeniknąć do rany. Jednorazowego użytku. Sterylizowany promieniami gamma. ? 

     Odpowiedź – TAK, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. 

 

61. Wykonawca – Zadanie 8, poz. 1 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby opatrunek jałowy posiadał  

paroprzepuszczalność min 200 g/m2/24h/37 C 

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
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62. Wykonawca – Zadanie 8, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku  w rozmiarze 

6x7cm? 

Odpowiedź – TAK, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. 

 
63. Wykonawca – Pakiet 6 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki do podtrzymywania 

opatrunków w alternatywnym oznakowaniu rozmiarów, tj.: 

6- głowa-ramię-podudzie-kolano 
14- klatka piersiowa-brzuch 
4- podudzie-kolano-ramię-stopa-łokieć 
8- udo-głowa-biodra 
pozostałe zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź – W poz. 3 (na przedramię) Zamawiający dopuszcza rozmiar 4. W poz. 1 (na głowę) 
Zamawiający dopuszcza rozmiar 6. W pozycji 4 (na udo i przedudzie) Zamawiający dopuszcza rozmiar 8. 
W poz. 2 (na tułów) Zamawiający dopuszcza rozmiar 14. 

 

64. Wykonawca – Pakiet 8 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku całkowicie foliowego 

(nieposiadającego włókninowego wzmocnienia), pozostałe zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź – TAK, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. 

 

65. Wykonawca – Pakiet 10 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej bez znacznika 

uwolnienia linera w rozmiarach: 

30x28 cm, 
10x14 cm, 
56x80 cm, 
pozostałe zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

66. Wykonawca – Pakiet 13 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrożelowego w 

rozmiarze: 

10x10 cm, 
15x15 cm, 
Pozostałe zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź – TAK, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. 

 

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
 
 
Staszów, dnia 22.01.2020 r. 

 
Zatwierdzam: 

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie 


