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PYTANIA I ODPOWIEDZI  

DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 
 

„Dostawy materiałów opatrunkowych w okresie 3 lat” 
 

 Numer sprawy: TP/271/2021 

 
W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na: „Dostawy materiałów opatrunkowych w okresie 3 lat” numer sprawy: TP/271/2021 

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach  

zgodnie z Art. 284 ust. 6 ustawy pzp. przekazuje ich  treść i odpowiedzi. 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Pytanie nr 1 (dot. SWZ) 
Czy Zamawiający potwierdzi, że oczekuje 60-dniowego terminu płatności faktur ? Jeśli nie, prosimy o określenie 
oczekiwanego terminu płatności faktur przez Zamawiającego.  

 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie. Wykonawca sam powinien określić termin 
płatności. 
 
Pytanie nr 2 (dotyczy przedmiotu zamówienia poz. 8,9,10) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu ? 

Wykonawca wraz z ofertą złoży raport walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu.  

 
Odpowiedź:   
Tak. Zamawiający dla poz. 8, 9 , 10 dopuszcza kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu wraz z 
raportem walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu 
 
Pytanie nr 3 (dotyczy wzoru umowy) 
1.Czy Zamawiający zgodzi się, aby kara umowna określona w § 3 pkt. 1, lit. a) „za zwłokę  w  

   wykonaniu dostawy w wysokości 1%” była naliczana od wartości brutto niezrealizowanej  

   części dostawy?  

2.Czy Zamawiający zgodzi się, aby kara umowna określona w § 3 pkt. 1, lit. a) „z tytułu   

   odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10%” była naliczana  

   od wartości niezrealizowanej części umowy?  

 

Odpowiedź:   
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 4 (dotyczy poz. 24) 
Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający w tej pozycji wymaga ligniny w rozmiarze 

20x30cm ? Taki rozmiar w opakowaniu ½ kg jest w tej chwili dostarczany Zamawiającemu.  

 



Odpowiedź:   
Tak, nastąpiła omyłka pisarska.  Zamawiający w pozycji 24 wymaga – ligninę będącą wyrobem 
medycznym oznakowaną znakiem CE posiadającą deklarację zgodności, w rozmiarze 20x30cm 
zapakowaną w worek foliowy 1/2 kg.  
  
Pytanie nr 5 (załącznik 5 do SWZ, poz. 5-6) 

Czy zamawiający wydzieli poz.5-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej 
oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu 
to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z 
zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza 
większe możliwości wyboru. 

 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobnego pakietu dla poz. 5-6. 
  
Pytanie nr 6 (dotyczy poz. 5-6) 

• Czy Zamawiający dopuści dokument potwierdzający powtarzalność procesu sterylizacji w formie 
certyfikatu z zakresu sterylizacji wyrobów medycznych  zgodnej z normą 11135-1 dla tlenku etylenu? 
Raport z walidacji procesu sterylizacji dotyczy konkretnej partii produktu, natomiast certyfikat 
potwierdza   proces sterylizacji  wyrobów medycznych sterylnych  wdrożony u wytwórcy.  Ponadto 
dowodzi to, iż proces walidacji jest procesem powtarzalnym kontrolowanym przez zewnętrzne 
instytucje certyfikujące. 

 

• Czy Zamawiający odstąpi  od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu 
sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument 
wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu. 

 

• Czy  Zamawiający dopuszcza i wymaga zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które 
zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych 
w tym metodą EO? 

 

 
Odpowiedź:   
Nie. Zamawiający wymaga dla poz. 5-6 aby procesy sterylizacji były wykonane zgodnie z normą PN-
EN ISO 17665-1, PN-EN  ISO 11135-1, PN-EN 11137-1 i potwierdzone raportem z walidacji. Termin 
ważności – 5 lat od daty produkcji. 
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