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Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawę wyrobów medycznych 

i środków dezynfekcyjnych”. Post. nr  A.I. 271-37/11. 
 
  
 

WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU 
A.I. 271-37/11 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ  

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. 
Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
Pytanie 
Pytanie dot. wzoru umowy §4 pkt. 4: 
Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówień w trybie pilnym na 24 godziny, licząc od daty 
wpłynięcia zamówienia do siedziby Wykonawcy? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający modyfikuje wzór umowy w zakresie § 4 ust. 4, który przyjmuje brzmienie: 
„Zamawiaj ący zastrzega możliwość składania zamówień realizowanych trybie pilnym tj. 
realizowanych do 24 godzin licząc od daty wpłynięcia zamówienia do siedziby Wykonawcy”. 
 
Pytanie 
Pytanie dot. wzoru umowy §11 pkt. 1a: 
Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu: 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie 
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 
a/ z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 1% niezrealizowanej części umowy,za 
każdy dzień opóźnienia, na zapis: 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie 
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 
a/ z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 1% wartości dostawy, której zwłoka 
dotyczy, za każdy dzień opóźnienia. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający modyfikuje wzór umowy w zakresie § 11 ust. 1 lit. a), który przyjmuje 
brzmienie: 
„a/ z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 1% niezrealizowanej dostawy, za 
każdy dzień opóźnienia”. 
Pozostałe zapisy § 11 pozostają bez zmian. 
 
 



Pytanie 
Pakiet Nr 1, pozycje 7-14 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 7-14 z pakietu i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział 
zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Pakiet nr 1, pozycja 13 
Czy Zamawiający dopuści opatrunki hydrokoloidowy z alginianem w rozmiarze 15cm x 15cm ? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na rozmiar. 
 
Pytanie 
Pakiet nr 1, pozycja 14 
Czy Zamawiający dopuści opatrunki hydrokoloidowy z alginianem w rozmiarze 10cm x 10cm ? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na rozmiar. 
 
Pytanie 
Pakiet nr 1, pozycja 15 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze  10cm x 12cm pozostałem wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na rozmiar. 
 
Pytanie 
Pakiet nr 1, pozycja 16 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6cm x 8cm spełniający pozostałe wymagania 
SIWZ ? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na rozmiar. 
 
Pytanie 
Pakiet nr 1, pozycja 17 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 8,5cm x 10cm spełniający pozostałe wymagania 
SIWZ ? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na rozmiar. 
    
Pytanie 
Pakiet nr 1, pozycja 18 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 12cm spełniający pozostałe wymagania 
SIWZ ? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na rozmiar. 
 
Pytanie 
Pakiet nr 1, pozycja 28-29 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek na włókninie z klejem akrylowym ? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo-ilościowo-cenowa). 
 



Pytanie 
Pakiet nr 1, pozycja 46 
Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową w rozmiarze 4m x 15cm spełniający pozostałe 
wymagania SIWZ? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na rozmiar. 
 
Pytanie 
Pakiet nr 1, pozycja 44-47 
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane pojedynczo z przeliczeniem ilościowym ? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo-ilościowo-cenowa). 
 
Pytanie 
Pakiet nr 1, pozycja 48-49 
Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10 szt. z przeliczeniem ilościowym ? 
Odpowiedź do pytanie 
Nie chodzi o stopień sterylizacji im więcej spakowanych to trzeba je od razu zużyć aby nie straciły 
swych właściwości. 
 
Pytanie 
Dot. zapisów umowy – par. 11 ust. 1 pkt a i b 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w części …”w wysokości 1% 

niezrealizowanej części umowy …” na zapis - .…” w wysokości 1% wartości niezrealizowanej 
dostawy, 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w części ….”w wysokości 15% wartości 
umowy …..” na zapis - ….” w wysokości 15% pozostałej do realizacji wartości umowy, ….” 

Proponowane kary umowne zaproponowane przez Zamawiającego w treści par. 11 ust. 1 pkt a i b 
są niewspółmiernie wysokie w relacji do dostaw częściowych. Z uwagi na to, że wielkości dostaw 
częściowych zależne są od Zamawiającego, mogą wystąpić sytuacje w których naliczona kara 
umowna znacznie przewyższy wartość zamówionej dostawy. 
Naliczanie kar umownych za dostawy częściowe od wartości całej umowy jak również naliczanie 
kary umownej od wartości już zrealizowanej, jak w przypadku par. 11 ust. 1 pkt b stoi w 
sprzeczności z zapisami K.C. – w szczególności zasad współżycia społecznego i równości 
podmiotów gospodarczych. 
W oparciu o wykładnie pragniemy zauważyć, że umowy  z zakresu zamówień publicznych to 
normalne umowy cywilne, musza być zatem oparte na zasadzie ekwiwalentności, w której 
świadczenie jednej ze stron ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej strony, co w przypadku 
cytowanych wyżej zapisów z projektu umowy – nie ma miejsca. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający modyfikuje wzór umowy w zakresie § 11 ust. 1 lit. a), który przyjmuje 
brzmienie: 
„a/ z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 1% niezrealizowanej dostawy, za 
każdy dzień opóźnienia”. 
Pozostałe zapisy § 11 pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 
Dotyczy zapisów umowy – par 3 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w części ….” W przypadku zmiany stawki 
podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu 
prawnego zmieniającego stawkę. Zmiana stawki podatku VAT nie może prowadzić do podniesienia 
wartości brutto wynagrodzenia, określanego w ust. 1, jak również cen brutto określonych w 
załączniku nr 1 do umowy….”  



- poprzez wykreślenie tego zapisu i wprowadzenie zapisu o treści 
„ … W przypadku zamiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki 
następuje w dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, przy czym zmianie ulegnie 
wyłącznie cenna brutto, cena netto pozostanie bez zmian? 
W obecnej sytuacji gospodarczej występującej w Europie i mającej wpływ na gospodarkę w Polsce, 
nie można zakładać stabilności obowiązujących stawek podatku VAT, Z uwagi na to, że Wykonawcy 
naliczają bardzo niskie marże, wzrost stawek podatku VAT, przy tak skonstruowanym zapisie jaki 
zaproponował Zamawiający, może doprowadzić do rażących strat u Wykonawcy. Przy takiej 
konstrukcji zapisu jaki proponuje Zamawiający Oferenci podwyższają ceny netto celem 
zmniejszenia możliwości powstania wysokich strat w przypadku podwyżki procentowej podatku 
VAT.  
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Część 2 
Pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych 17 nitkowych 12 
warstwowych, z nitką radiacyjną w rozmiarze 10cm x 10cm pakowanych a’10 szt.? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody, zbyt mało warstw, Zamawiający wymaga 16 warstw. 
 
Pytanie 
Część 2 
Pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów niejałowych 17 nitkowych  16 
warstwowych, z nitką radiacyjną w rozmiarze 10cm x 20cm pakowanych a’100 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem wymaganych ilości? 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na wyżej zadane pytanie prosimy Zamawiającego o możliwość 
składania oferty na poszczególne pozycje w zakresie części 2. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wymaga kompresów jałowych. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Pyt. 1 dot. Zadanie 2 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu do dezynfekcji powierzchni w obszarze 
wysokiego ryzyka o silnych właściwościach myjących w formie bezalkoholowych i bezaldehydowych 
gotowych do użycia chusteczek na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego. Gwarantujące brak 
działania uszkadzającego wobec dezynfekowanych powierzchni (także sprzętu medycznego, 
instrumentarium z napędem elektrycznym –np. głowice USG, kardiomonitory, przedmioty z akrylu, 
pleksi). Charakteryzujące się niską toksycznością. Preparat działa na B,F (drożdże), V (HIV, HBV, 
HCV, Noro, Vaccinia) do 1 min., Tbc, MRSA, F (Aspergillus Niger) do 15 min przy dłuższym czasie 
preparat działa na V (Polio, Adeno, Rota, Polioma). Opakowanie zapewnia łatwe użycie 
chusteczek, rozmiar 200 x 220mm, pakowane po 200szt.    
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo-ilościowo-cenowa). 
 
Pytanie 
Czy w Części nr 3 poz. 1 Zamawiający dopuści bezalkoholowe gotowe do użycia chusteczki o tym 
samym przeznaczeniu, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (bez alkoholu i bez 
aldehydów), nie uszkadzające dezynfekowanych powierzchni (sprzętu medycznego, instrumentów z 
napędem elektrycznym – np. głowice USG, kardiomonitory, przedmioty z akrylu, pleksi), o niskiej 
toksyczności, działające na: bakterie, MRSA, grzyby, drożdżaki, wirusy: HBV, HCV, HDV, HIV, 



grypa typu A,B,C, BVDV, Vaccinia, Rota w czasie do 1 min., rozmiar chusteczek: 13 x 20 cm, 
pakowane po 100 szt. ? W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej prosimy o podanie 
uzasadnienia. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na rozmiar. 
 
Pytanie 
Czy w Części nr 3 poz. 2 Zamawiający dopuści preparat o tym samym przeznaczeniu w formie 
płynnego koncentratu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (preparat bez zawartości 
aldehydów, fenoli i związków nadtlenowych), preparat nie wymagający dodawania aktywatora, 
posiadający badania potwierdzające skuteczność bójczą wobec: B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, 
Vaccinia, BVDV) w czasie do 15 min., łatwo rozpuszczalny w wodzie, ulegający biodegradacji, w 
opakowaniach o poj. 5000ml ? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie jeśli przeznaczony jest wyłącznie do narzędzi.   
W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 
(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-
cenowa). 
 
Pytanie 
Czy w Części nr 3 poz. 2 poprzez zaopatrzenie w łatwy system dozowania Zamawiający rozumie 
pompki dozujące ? Czy też dozownik ścienny, przepływowy przeznaczony do dozowania środków w 
określonym stężeniu ? Jeżeli tak to prosimy o podanie wymaganej ilości pompek / dozowników 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie jeśli pompki dozujące są do każdego karnistra. 
W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 
(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-
cenowa). 
 
Pytanie 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami preparaty przeznaczone do dezynfekcji narzędzi i 
endoskopów (Część nr 3 poz. 2) muszą odpowiadać wymaganiom klasy II b i posiadać stosowane 
dokumenty. W związku z powyższym prosimy o zmianę wymagań zapisanych pod tabelą dla Części 
nr 3 poz. 2. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający dokonuje sprostowania. Zamawiającemu chodzi o klasę II b. Zamawiaj ący 
zamieszcza poprawiony załącznik dla cz. 3 zamówienia. Wykonawcy wraz z ofertą na część 3 
składają poprawiony dokument. 
 
Pytanie 
Część 3 w poz. 2 Preparat do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych 
„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że w zadaniu 2 pozycja 2 Zamawiający wymaga 
preparatu bez aldehydów, fenoli, zw. nadtlenowych, guanidyny, QAV czyli na bazie związków 2 
aminowych?” 
Odpowiedź do pytanie 
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 
Czy w zadaniu nr 3 poz. 1 – Zamawiający dopuści chusteczki o wymiarach 14x20, w opakowaniach 
zawierających 100 szt., nasączone preparatem o działaniu: B(MRSA), F(C.albicans), 
V(HBV,HIV,HCV,Vaccinia,BVDV,Rota,Papova,Polyoma)? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na rozmiar. 
 
 



Pytanie 
Czy w zadaniu nr 3 poz. 2 – Zamawiający dopuści preparat działający w stężeniu 3%? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na wysokie stężenie. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doliczenie do zadania nr 3 poz. 2 – 10 szt (25%) wysokiej 
jakości dozowników, co zmniejszy kwotę jaką Zamawiający musiałby poświęcić na to zadanie w 
przypadku zastosowania 10 szt. dozowników? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody ze względu brak pompki. 
 
Pytanie 
Część nr 3 poz. 1 
Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga podanego spektrum w warunkach brudnych, a 
jeżeli nie to prosimy o podanie wymaganej skuteczności w warunkach brudnych i w warunkach 
czystych. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wymaga podanego spektrum w warunkach brudnych. 
 
Pytanie 
Część nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji powierzchni w obszarze 
wysokiego ryzyka o silnych właściwościach myjących,  w formie bezalkoholowych, gotowych do 
użycia chusteczek, gwarantujących brak działania uszkadzającego wobec dezynfekowanych 
powierzchni (także sprzętu medycznego, instrumentarium z napędem elektrycznym – np. głowice 
USG, kardiomonitory, przedmioty z akrylu, pleksi) opartego o mieszaninę różnych 
czwartorzędowych związków amoniowych, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie 
bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. 
Chusteczki charakteryzują się niską toksycznością. Preparat działa na B, F i V (HIV, HBV, HCV, 
Papowa SV40, Rota, Vaccinia) w czasie do 1 min warunki brudne), prądki gruźlicy w czasie do 15 
min (warunki czyste). Opakowanie zapewnia łatwe użycie pojedynczych chusteczek. Rozmiar 
chusteczek 200x200 (mm), opakowania po 200 szt. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo-ilościowo-cenowa). 
 
Pytanie 
Część nr 3 poz. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w formie płynnego koncentratu do 
dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów twardych z dodatkiem związków pow. czynnych 
(bez aldehydów, fenoli oraz zw. nadtlenowych) bez konieczności dodawania aktywatora, 
działającego na B, F, V (w tym na HBV, HCV, HIV) w czasie nie dłuższym niż 15 minut, 
zawierającego inhibitory korozji, o dużej tolerancji materiałowej, skutecznego w niskich stężeniach, 
łatwo rozpuszczalny w wodzie (z wysoką tolerancją w stosunku do wody twardej), roztwór roboczy 
jest aktywny w ciągu 7 dni – również w warunkach obciążenia surowicą, ulegającego 
biodegradacji, opakowania zaopatrzone w łatwy system dozowania – pojemność 5000 ml.  
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wymaga się sporządzania roztworu o aktywności 
7 dni. 
 
Pkt 15 SIWZ zmienia się w następującym zakresie: 
Termin i miejsce składania ofert. 



Oferty należy składać nie później niż do dnia 30 września 2011 r. godz. 10:00. na adres: 
Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 
Administracja, w Sekretariacie. 
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Oferty złożone po terminie nie będą 
otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 września 2011 r. o godz. 10:15 w budynku Al. 
Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4, Administracja, pokój nr 10. (...) 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
- załącznik do wzoru umowy dla części 3 zamówienia 
  

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


