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                       Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
 PUM w Szczecinie 
 Dział Zamówień Publicznych 

                                                                                                            Al.  Powstańców Wielkopolskich 72,  
 70-111 Szczecin 

                                                                                                     tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    
 

Szczecin, dn. 01.04.2014 r. 

Znak sprawy ZP/220/41/14 

 

w sprawie: dostawy materiałów opatrunkowych dla SPSK-2. 

 
 

WYJAŚNIENIE NR 1 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                           

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 
Pytanie 1: Czy Zamawiający w celu miarkowania kar umownych wyrazi zgodę na modyfikację § 10 

ustęp 1 podpunkt a umowy w następujący sposób: W przypadku opóźnienia w dostarczeniu 

Kupującemu zamówionej partii opatrunków lub opóźnienia w dostarczeniu opatrunku wolnego od wad 

w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej                                

lub zareklamowanej partii opatrunków, jednak nie mniej niż 25 zł za każdy dzień opóźnienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.      

 

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 2 pozycja 1-2 

hemostatyków powierzchniowych, szczegółowo opisanych poniżej, wykonanych z utlenionej celulozy 

(zamiast utlenionej regenerowanej celulozy)? 

Proponowane przez nas hemostatyki powierzchniowe wykonane z utlenionej celulozy spełniają 

wszystkie pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Ponadto proponowana przez 

nas gaza hemostatyczna wykazuje działanie bakteriobójcze aż na 40 szczepów bakterii (zostało                  

to potwierdzone badaniami in vitro) co czyni ją produktem o najszerszym spektrum działania 

bakteriobójczego spośród dostępnych tego typu produktów na rynku. Warto również podkreślić, gaza 

hemostatyczna wykonana z utlenionej celulozy jest po prostu tańsza od swoich odpowiedników 

wykonanych z utlenionej regenerowanej celulozy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 3: Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby hemostatyki powierzchniowe z zadania nr 2 

pozycja 1-2 wchłaniały się w czasie od 7 do 14 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 4: Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby hemostatyki powierzchniowe z zadania nr 2 

pozycja 1-2 charakteryzowały się wartością pH niższą niż 3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej 

powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika     

to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje 

chorobotwórcze. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Pytanie 5: Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samym w trosce o dobro                     

i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga aby hemostatyki powierzchniowe z zadania nr 2 pozycja 1-

2 posiadały właściwości bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w 

instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 6: Czy w § 7 ust. 1 Zamawiający wrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę 

liczonego od daty wystawienia faktury? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 7: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, Kupującemu 

przysługują kary umowne w następującej wysokości: 

a) W przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii opatrunków                       

lub opóźnienia w dostarczeniu opatrunku wolnego od wad w wysokości 0,5% za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii 

opatrunków, nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów; 

b) W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy bądź rozwiązania umowy przez 

Kupującego w drodze wypowiedzenia (§ 13 umowy) z przyczyn leżących po stronie 

Sprzedającego – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej część umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 8: dot. zadanie nr 2: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w zadaniu             

nr 2, w pozycji 1 i 2 hemostatyku powierzchniowego wykonanego z 100% utlenionej celulozy,                     

z uwzględnieniem rozmiaru 5cmx7cm w pozycji nr 2 (rozmiar wymagany zapisami SIWZ                            

to 5cmx7,5-8cm), przy jednoczesnym zachowaniu rozmiaru w pozycji nr 1 bez zmian, tj. 10cmx20cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.                  

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 

 

……………………………………………………… 

        DYREKTOR SPSK-2 


