
ZP-17-078 BN 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach   
40-027  Katowice ul. Francuska 20-24  

 

1 

 

Katowice, dnia 22.08.2017r. 

 
 
                                           

WWYYJJAAŚŚNNIIEENNIIAA  DDOO  TTRREEŚŚCCII  
SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII   IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na ddoossttaawwęę   mmaatteerriiaałł óóww  ooppaattrruunnkkoowwyycchh  ..                

 Nr sprawy:  ZP – 17 – 078 BN. 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 

z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi : 

 
Pytanie 1) Dotyczy Pakiet 3 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z serwetą na stolik 
narzędziowy o rozmiarze 150cm x 190cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Odp. Tak, Zamawiający 
dopuszcza. 
Pytanie 2) Dotyczy Pakiet 3 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z serwetą 2 warstwową o 
rozmiarze 180cm x 300cm z przylepcem 240cm x 180cm z przylepcem, oraz dwoma szt. serwety 2 
warstwowej o rozmiarze 90cm x 100cm z przylepcem? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.  
Odp. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił tolerancję w rozmiarze serwet.  

Pytanie 3) Dotyczy Pakiet 3 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny duży z foliową kieszenią 
samoprzylepną 1 sekcyjna o rozmiarze 30cm x 40cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Odp. Tak, 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 4) Dotyczy Pakiet 3 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści zestaw z główną serwetą samoprzylepną, 
dwuwarstwową o rozmiarze 240cm x 150cm z wycięciem U 63x7? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 5) Dotyczy Pakiet 3 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych 
pozbawiony osłony na krocze? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 6) Dotyczy Pakiet 3 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści zestaw brzuszno-kroczowy z serwetą brzuszno-
kroczową 2 warstwową 240cm x 260cm z oknami 30cm x 34cm i 10cm x 15cm oraz 4szt. ręczników 
włókninowych 20cm x 40cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Odp. Zamawiający w opisie przedmiotu 
zamówienia uwzględnił tolerancję w rozmiarze serwet.  

Pytanie 7) Dotyczy Pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 zestawu serwetę 3-warstwową o rozmiarze 
360cm x 240cm z otworem 30x60 wypełnioną folią chirurgiczną z zintegrowanym ekranem 
anestezjologicznym? Reszta parametrów zgodna z SIW. Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 8) Dotyczy Pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 zestawu serwetę 3-warstwową o rozmiarze 
360cm x 240cm z otworem 30x60 wypełnioną folią chirurgiczną z zintegrowanym ekranem 
anestezjologicznym? Reszta parametrów zgodna z SIW. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Dotyczy Projektu Umowy: 

Pytanie 9) Zważywszy na treść § 1 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych 
w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? 
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie 
z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, 
z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez 
zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet 
jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 
r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy 
dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
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kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.  
Odp. Zamawiający podane ilości określił na podstawie dotychczasowego zużycia i w takich ilościach 
zamierza zrealizować zamawiany asortyment. Jednakże Zamawiający nie wie jacy pacjenci będą 
hospitalizowani w okresie związania umową i jakich materiałów opatrunkowych będą potrzebowali, 
dlatego też Zamawiający nie jest w stanie określić faktycznego zużycia . 

Pytanie 10) Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione 
słowem „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. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde 
opóźnienie w wykonaniu umowy.”. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie 
umowy. 

Pytanie 11) Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości netto 
przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto 
niezrealizowanej części umowy”?  
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej 
części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od 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. Odp. Zamawiający nie 
wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy  

Pytanie 12) Czy Zamawiający zgadza się aby § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej 
(lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego 
wykonywania umowy”?  
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed 
rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania 
umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy 
i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są 
niekorzystne dla obu stron. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy.  

Dotyczy Pakietu nr 3: 

Pytanie 13) Dotyczy poz. 1 – 3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów operacyjnych 
posiadających w swoim składzie ręczniki celulozowe oraz serwety na stolik Mayo z warstwą chłonną 
w rozmiarze min. 60 x 145 cm. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza   

Pytanie 14) Dotyczy poz. 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego 
dużego posiadającego w swoim składzie chusty z gazy 20 nitkowej. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza  

Pytanie 15) Dotyczy poz. 2. Czy Zamawiający wymaga aby chusty z gazy wchodzące w skład zestawu były 
wstępnie prane co przyspiesza czas chłonięcia cieczy przez materiał gazowy. Odp. Tak, Zamawiający 
dopuszcza 

Pytanie 16) Dotyczy poz. 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania miski plastikowej zwężanej ku 
dołowi, której średnica na górze wynosi 21,5cm a na dole 18cm? Pozostałe parametry miski bez zmian. Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza  

Pytanie 17) Dotyczy poz. 1, 3-5. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego, 
zestawu do operacji tarczycy, zestawu do żylaków oraz zestawu brzuszno- kroczowego wykonanych z 
laminatu 2- warstwowego o min. gram. 55 g/m2 z dodatkowymi padami chłonnymi w strefach krytycznych o 
gram. min. 110 g/m2, posiadających w swoim składzie 4 ręczniki. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza . 

Pytanie 18) Dotyczy poz. 5. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu brzuszno – 
kroczowego o składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190, 1 serweta na stolik Mayo 
wzmocniona 80x145, 1 serweta brzuszno – kroczowa z padami chłonymi (otwory 19x29cm i 9x12cm) 
230x250, 4 ręczniki celulozowe 30x33. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 19) Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia wraz z ofertą niesterylnych próbek celem 
potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów. Odp. Tak. 
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Dotyczy Pakietu nr 23: 

Pytanie 20) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do pobrań, w którym serweta 
główna ( pkt. 6) wykonana jest z laminatu 2- warstwowego o gram. min. 55 g/m2 z dodatkowym padem 
chłonnym o gram. min. 110 gm2, posiadającego w swoim składzie końcówkę do ssaka ( pkt. 2) o dł. 280 mm; 
dren ( pkt. 3) o dł. 290 cm, serwetę na stolik Mayo ( pkt. 11) z warstwą chłonną w rozmiarze min. 60 x 145 cm, 
tupfery oraz chusty z gazy ( pkt. 14 i 16) 20 nitkowe oraz elektrodę czynną ( pkt. 21) o dł. 320 cm. Odp. Tak, 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 21) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do pobrań bez worków na narządy w 
składzie, i wydzielenie ich do osobnej pozycji w tym pakiecie. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 22) Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia wraz z ofertą niesterylnych próbek celem 
potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 23) Czy Zamawiający wymaga aby chusty z gazy wchodzące w skład zestawu były wstępnie prane co 
przyspiesza czas chłonięcia cieczy przez materiał gazowy. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Dotyczy SIWZ: 

Pytanie 24) Rozdział VI, pkt 2 ppkt 1d. Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby materiał 
serwet spełniał wymagania wszystkich norm, czy tylko tych, które dotyczą danego asortymentu? Pytanie 
nasze wynika z faktu, iż niektóre z norm wykluczają się wzajemnie. Odp. Zamawiający wymaga, aby materiał 
serwet spełniał wymagania norm dotyczących danego asortymentu oraz procesów wykorzystywanych 
podczas produkcji. Wymagane normy: PN-EN ISO 10993-10:2009; PN-EN ISO 10993-5:2009; EN 13795-1 do 
3 oraz  PN-EN 980. Fakultatywnie w zależności od zastosowanych procesów sterylizacyjnych: PN -EN ISO 
17665-1; PN-EN ISO 11135-1; PN-EN ISO 11137-1,2. 

Pytanie 25) PROJEKT UMOWY § 4, ust. 1-2- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania 
kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie: 
-  §4 ust. 1, do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej/ wadliwej części dostawy 
-  §4 ust. 2, do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na 
zmianę tego zapisu w Projekcie umowy.  

                                                               
 
 
 
 
Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 
                                                         mgr Ewa Mołek 

 


