
ZP-17-145BN   

str. 1 

 

 
Katowice, dn. 29.12.2017r 

 
 
 

 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę SERWET OPERACYJNYCH.   Nr sprawy : ZP-17-145BN 
 
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi : 
   
 
Pyt.1  Pakiet 1 Poz.1 - Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką,               

o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?  
Odp.: Zgodnie z SIWZ, bez tasiemki i pakowane po 5 szt. 
 
Pyt.2 Pakiet 1: Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymagań norm dla serwety operacyjnej z gazy: 

- ISO 10993-10:2009  
- PN-EN ISO 10993-5:2009  
- EN 13795-1 do 3,  
Powyższe wymagania nie mogą dotyczyć zamawianego wyrobu, gdyż są podstawą wymagań 
jakościowych dla asortymentu odzieży medycznej (fartuchy chirurgiczne) oraz obłożeń pola 
operacyjnego. 

Odp.: Zamawiający wykreśla z treści SIWZ żądania dotyczące powyższych norm.  
 
Pyt.3 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwet operacyjnych z gazy, które spełniają wymagania 

Farmakopei Polskiej wydanie VI 2002 oraz odpowiednikiem normy PN-EN 14079 zharmonizowanej                             
z Dyrektywą Medyczną 92/43/EEC? Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pyt.4 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wyrobu zgodnego z normą PN-EN ISO 15223-1:2012? 

Norma zastąpiła wycofaną w 2012 roku normę PN-EN 980. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Dot .umowy: 

Pyt.5 Zważywszy na treść § 1 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych                         
w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odp.: Zamawiający nie jest w stanie określić ilości jaką                  
z cała pewnością zamówi. Ilości w postępowaniu wyl iczane są na podstawie dotychczasowego 
zużycia. Wykonawca powinien być świadomy, że w przypadku tak specyficznych usług 
świadczonych przez Szpital nie można dokładnie przewidzieć zużywalnych ilości czegokolwiek                 
w przyszłości. 

 
Pyt.6  Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione 

słowem „zwłoki”? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 
Pyt.7 Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości netto przedmiotu 

umowy określonego w § 4 pkt. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto niezrealizowanej 
części umowy”? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 
Pyt.8 Czy Zamawiający zgadza się aby § 5 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 

podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego 
wykonywania umowy”?  Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 
Pyt. 9. Zwracamy się z prośbą o odstąpienia od wymogu potwierdzenia dla asortymentu opisanego                           

w zakresie pakietu nr 1 normy EN 13795-1 do 3, gdyż ta norma odnosi się do obłożeń chirurgicznych, 
fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych. Odp.: Zamawiający wykreśla z treści 
SIWZ żądania dotyczące powyższej normy. 
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Pyt.10  Pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymagań normy EN 13795- 1-3 która dotyczy obłożeń 
operacyjnych i fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny stosowanych na bloku operacyjnym, 
a nie serwet gazowych? Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. 

 

Pyt.11  Pakiet 1 poz. 1  Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową z nitką RTG i z tasiemką ? Odp.: Zgodnie                            

z odpowiedzią na pytanie nr 1. 

 
 

 

Powyższe odpowiedzi i zmiany SIWZ są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach 

niniejszego postępowania. 

 
 
                                                  
                                             

                                               Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
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