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         Poznań, 22.09.2016r. 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. B. Krysiewicza 7/8  
61-825 Poznań 
AZP-381-27/16 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do zapisów specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w trybie 
przetargu nieograniczonego, na: “Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych”. 
 Treść pytań jest następująca: 
 

1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 5 i 6 – opaski 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opasek elastycznych o zawartości 65% bawełny, 35% 
poliester. Są to opaski delikatne, wysokiej jakości, a proponowany przez nas skład podwyższy 
standardy oraz bezpieczeństwo użytkowania. Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

2. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 7-11 – opaski  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opasek gipsowych z czasem wiązania nieznacznie różniącym 
się od wymaganego tj. 4-5 min, (pozwalającym na bardziej precyzyjną pracę z materiałem), 
nawiniętych na krzyżak z tworzywa. 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

3. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 11 – opaski  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opasek gipsowych o wymiarach 8 cm x 3 m. 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

4. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 4 – opaski 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opaski elastycznej tkanej z zapinką o zawartości 65% bawełny, 
35% poliester. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

5. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 4 – opaski 
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 4 do osobnego pakietu celem zwiększenia 
konkurencyjności postępowania. 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

6. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1-6 – kompresy sterylizowane w nadciśnieniu parą wodną (temp 134 
st. C) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów z gazy sterylizowanych metodą radiacyjną. 
Sterylizacja radiacyjna jest równie bezpieczna dla pacjenta co sterylizacja parowa. Wszystkie wyroby 
jałowe charakteryzują się takim samym poziomem bezpieczeństwa dla pacjentów ze względu na 
jałowość - nie na metodę jej uzyskania. Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

7. Dotyczy wzoru umowy 
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Prosimy o zmianę § 5 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W 
przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie 
zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, 
że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku 
nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

8. Dotyczy wzoru umowy 
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie 
do wysokości 0,5% w § 6 ust. 1 lit. d. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą 
zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką 
do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes 
Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
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Sprawę prowadzi: Ewa Oleksyn, tel. 61 850 62 95 


