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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                    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    
 
 

znak sprawy: ZP/220/40/13              Szczecin 21-08-2013r 

 
w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opatrunków, 
zestawów opatrunkowych, hemostatyków wchłanialnych i kompresów 
 

Wyjaśnienia nr 1  

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 
ZADANIE NR 4 
Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku pakowanego w opakowanie 
a’ 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 2 
ZADANIE NR 4 
Poz. nr 2-4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku pakowanego w 
opakowanie a’ 25 szt. z  
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 3 
ZADANIE NR 4 
Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 8 cm? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 4 
ZADANIE NR 4 
Poz. nr 7- czy Zamawiający czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w 
rozmiarze 35 x 10 cm? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 5 
ZADANIE NR 10 

1. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania 
pęcherza moczowego, pakowanego w 1-komorową tackę mogącą służyć jako pojemnik, o 
następującym składzie: 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza 

 
Pytanie 6 
ZADANIE NR 11 
Poz. nr 1- czy w pozycji tej nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej rozmiarów serwety w pkt. 5, a 
Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu w rozmiarze 38 x 45 cm? 
Odpowiedź  
Zamawiający wyjaśnia iż oczekuje zaoferowania produktu w rozmiarze 38 x 45cm. 

 
Pytanie 7 
ZAPISY SIWZ 
PROJEKT UMOWY 
§ 10, ust. 1 a- wnosimy o modyfikację zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych, 
polegających na wykreśleniu zapisu o minimalnej wartości kary umownej ( nie mniej niż 100 zł). 
Prośba nasza motywowana jest faktem, iż Zamawiający określił kwotę kar umownych w wysokości 
0,5% wartości opóźnionej dostawy lub opóźnienia w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad, a 
dodatkowy zapis odnoszący się do minimalnej stawki może być nieadekwatny ( wygórowany) do 
wartości danego zamówienia. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 
 

§ 10, ust. 1 b- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych poprzez 
naliczanie ich od wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia przez Kupującego 
od umowy. 
Obecne zapisy umowy naruszają zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowią 
podstawę prawną i faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 
Pytanie 8 
Pytania dot. przedmiotu zamówienia: 
Zadanie nr 4, poz. 2, 3, 4, 5 
Czy zamawiający dopuści opatrunek zgodny z siwz w opakowaniu a 50 sztuk z przeliczeniem 
zamawianych ilości i podaniem ceny za 1 opakowanie= 50sztuk?  
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza 
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Pytanie 9 
Zadanie nr 4, poz. 4 
Czy zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cmx8cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi 
zwracamy się z prośbą o wyłączenie poz. 4 do osobnego pakietu co umożliwi złożenie ofert 
konkurencyjnych cenowo przez większą liczbę oferentów.  
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 10 
Zadanie nr 5 
W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 5 listopada 2010r w sprawie 
klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz.U. 2010 Nr 215 poz.1416) 
,zwracamy się z pytaniem ,czy kompresy gazowe i serwety operacyjne będą stosowane na bloku 
operacyjnym w zabiegach chirurgicznych jako wyrób inwazyjny? Czy w związku z tym Zamawiający 
wymaga, aby przedmiot  zamówienia w tych pozycjach stanowiły wyroby medyczne klasy II a reguła 
7, tj. chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza aby oferowane w zadaniu 5 wyroby stanowiły wyrób medyczny klasy 
IIa 
 
Pytanie 11 
Zadanie nr 5 
Czy zamawiający wymaga kompresów z podwijanymi brzegami oraz  o niestrzępiących się brzegach?  
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza kompresy z podwijanymi brzegami oraz  o niestrzępiących się 
brzegach. 
 
Pytanie 12 
Zadanie nr 5 
Czy zamawiający wymaga zaoferowania kompresów wykonanych z gazy 17 nitkowej o wadze min. 
23 g/m2 na potwierdzenie do oferty załączymy kartę danych technicznych?  
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza kompresy wykonane z gazy 17 nitkowej o wadze min. 23 g/m2 z 
zachowaniem pozostałych wymagań określonych w siwz. 
 

Pytanie 13 
Zadanie nr 9, poz. 1 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu o składowych zgodnych z siwz tylko z 
jednym wybranym rozmiarem rękawic? Jeśli zamawiający wyraża zgodę prosimy o wskazanie jaki 
rozmiar rękawic ma się znaleźć w zestawie- S, M czy L. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 14 
Zadanie 9, poz. 1  
Czy zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu twardy twister o składzie:  
Komora I – start: 

Serweta z laminatu FB 50x35 1 szt. 

Rękawice lateksowe bezpudrowe S lub M lub L*  2 szt. 

Kompresy włókninowe 30 g/m2
,   4W 7,5x7,5cm 6 szt. 

Cannula Plast- jałowy opatrunek do zabezpieczania wkłuć 8x5,8cm 2 szt. 
Plastofix- taśma przylepna włókninowa 2,5x15cm 4 szt. 

 
Komora II- end: 
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Rękawice lateksowe bezpudrowe S lub M lub L*  2 szt. 

Rękawice winylowe bezpudrowe L 1 szt. 

Kompresy włókninowe 30 g/m2
,   4W 7,5x7,5cm 4 szt. 

Fixopore S - jałowy opatrunek z wkładem chłonnym na 
włóknienie z opatrunkiem 5x7,2cm 2 szt. 

 
 *W zależności od zamówienia dostępne rozmiary rękawiczek S, M, L? 

Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 15 
Zadanie nr 9 
Ze względu na konieczność sterylizacji wyrobów termolabilnych metodą niskotemperaturową 
zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2 zestawów sterylizowanych tlenkiem 
etylenu, na potwierdzenie czego przedstawimy raport z ponownej kwalifikacji (rewalidacji) 
procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z PN-EN ISO 11135-
1:2009 dla sterylizacji tlenkiem etylenu. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 16 
Pytania dot. wzoru umowy:  
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych?  
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 17 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały 
zastąpione słowami „zwłoki” ? 
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez 
Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma 
uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 18 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „wartości brutto 
zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów” zostały zastąpione słowami „wartości brutto 
niedostarczonych w terminie lub zareklamowanych wyrobów”? 
Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od 
wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku częściowej realizacji zamówienia, 
kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego 
towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara mogłaby być 
uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 19 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „wartości brutto 
umowy, określonej w § 6 ust. 1” zostały zastąpione słowami „wartości brutto niezrealizowanej części 
umowy”?  
Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej 
części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy 
po zrealizowaniu jej znaczącej części kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w 
stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość 
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niezrealizowanej części umowy. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu 
art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 20 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 13 ust. 2 wzoru umowy został dopisany podpunkt lit. e) o 
następującej treści: „zmiany ceny w razie przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut 
EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w razie gdy suma miesięcznych 
wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia 
zawarcia umowy przekroczy 3%”? 
Dopisanie powyższego punktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie 
akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.  
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 21 
Zadanie nr 21 
Prosimy o odstąpienie w zadaniu nr 3 od wymogu, aby wszystkie wyroby były od jednego producenta.  
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów różnych producentów. 
 
Pytanie 22 
Zadanie nr 3 poz. nr 9 
Prosimy o dopuszczenie opatrunku samoprzylepnego z folii poliuretanowej w wymaganym rozmiarze 
pakowanego po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 23 
Zadanie nr 3 poz.10 
Prosimy o dopuszczenie sterylnej, przezroczystej, półprzepuszczalnej poliuretanowej folii 
opatrunkowej z klejem akrylowym z wygodnym systemem aplikacji w wymaganym rozmiarze 
pakowanego po 50 sztuk w opakowaniu zbiorczym 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 24 
Pakiet 5 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną pakowaną a’2szt lub a’5szt z przeliczeniem 
ilości? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 25 
Pakiet 5 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy pakowany a’20szt z przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 26 
Pakiet 5 poz.5 
Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy 17N, 16W pakowany a’10szt z przeliczeniem? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 27 
Pakiet 8 poz.1  
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1i  utworzenie z niej odrębnego 
pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a 
Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania. Na rynku istnieje wiele firm 
mogących zaoferować ten produkt, a nie posiadających w swojej ofercie pozostałego 
asortymentu. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 28 
Pakiet 8 poz.2  
Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 2,5cmx9,14m i 5cmx9,14m? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 29 
Do wzoru umowy: 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki 
VAT. Nasz prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT  na wyroby medyczne z 
8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do 
Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą,  nie można stosować obniżonej stawki  VAT, co 
ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując 
wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki VAT o 
15% jest dla większości  dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania 
ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się 
ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie 
oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć 
pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla 
Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup 
sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki 
stawki VAT. 
Odpowiedź  
Zamawiający określił zmiany cen w związku ze zmiana stawek podatku VAT w modyfikacji nr 1 
z dnia 07.08.2013r 
 
Pytanie 30 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 odpowiednio w poz. 1 wchłanialną gąbkę żelatynową, 
sterylną, z efektem hemostatycznym w rozmiarze 8 x 5 x 1 cm, a w poz. 2 gąbkę w rozmiarze 8x5 x 
0,1 cm, pozostałe wymogi z SIWZ? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

                 
                  Z poważaniem  

 

 

 

….……………………………………… 

DYREKTOR SPSK-2 PUM W SZCZECINIE 

 


