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WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na:
Dostawa opasek gipsowych i podkładów podgipsowych do trzech lokalizacji UCK WUM.
Znak sprawy: DZPUCK.262.113.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ustawa Zamawiający w związku z wpłynięciem zapytań do SIWZ
dotyczących w/w postępowania udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1
dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1-6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 4-8 minut, czasie
modelowania 2-5 minut oraz czasie namaczania 8-15 sekund. Warstwa naturalnego gipsu nakładana jest
obustronnie na nośnik bawełniany. Opakowanie a’1 sztuka.
Odpowiedź:
Nie, maksymalny czas wiązania gipsu i modelowania jest zbyt długi co w sposób istotny wpływa na całkowity
czas zaopatrzenia chorego oraz na możliwość utrzymania repozycji złamania.
Pytanie nr 2
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Część nr 1. Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o wymiarach
14cm x 3m.
Odpowiedź:
Tak, taki rozmiar opasek jest akceptowalny. Z naszego doświadczenia wynika, że można je stosować zamiast
klasycznych opasek 15cm.
Pytanie nr 3

Część nr 1. Pozycje 1, 2, 3. - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych z czasem
modelowania 2 – 3 minuty.
Odpowiedź:
Tak, krótszy czas modelowania 2-3 minuty jest akceptowalny.
Pytanie nr 4
Część nr 2. Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o wymiarach
14cm x 3m.
Odpowiedź:
Tak, taki rozmiar opasek jest akceptowalny. Można stosować je zamiast klasycznych opasek 15cm.
Pytanie nr 5
Część nr 2. Pozycje 1 – 6, - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych z czasem
wiązania 4 – 6 minut.
Odpowiedź:
Tak, taka rozbieżność w minimalnym i maksymalnym czasie wiązanie przy założonym 5 minutowym czasie
wiązania w ocenie Zamawiającego nie stanowi przeszkody. Czas ten jest akceptowalny.

Pytanie nr 6
Załącznik nr 4 do SIWZ (WZÓR UMOWY)
1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem
„zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (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.”

Dotyczy § 8 ust. 1. pkt. f). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości
10% wartości niezrealizowanej części umowy z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego
niespełnienia świadczenia umowy?
Dotyczy § 6 ust. 1 pkt. b). - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości
mniej niż 50 zł i nie więcej niż 500,00 zł z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia
świadczenia umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 7 (wzór umowy)
1. Zważywszy na § 1 ust. 3 prosimy o określenie szacunkowych ilości asortymentu, który Zamawiający na
pewno zamówi.
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Odpowiedź: W opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy),
Zamawiający określił maksymalną wartość poszczególnych pozycji, poprzedzając tę czynność oszacowaniem
swoich potrzeb. Jednocześnie, ze względu na specyfikę Zamawiającego, Zamawiający nie jest w stanie
zagwarantować wykorzystania umowy w pełni. W związku z powyższym zastrzegł w treści SIWZ możliwość jej
zmniejszenia, kierując się potrzebą uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na
sporządzenie oferty.
Pytanie nr 8 (wzór umowy)
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby numer zamówienia wskazany w § 5 pkt. 3 umieszczony był na
dokumencie dostawy dostarczanym wraz z fakturą?
Odpowiedź: Tak. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. W Załączniku nr 4 - wzór umowy § 5 pkt. 3
otrzymuje brzmienie:
„Prawidłowa faktura Vat musi zawierać między innymi dane, tj.:
a) numer umowy lub numer zamówienia, na podstawie którego dostawa została wykonana,
b) serię i ilość towaru ze wskazaniem serii (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 5
lit. a) umowy).”
Pytanie nr 9 (wzór umowy)
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 8 ust. 1 ppkt. A) słowo „opóźnień” na słowo
„zwłoki”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 10 (wzór umowy)
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wskazanej w § 8 ust. 1 ppkt. A) do 0,1%?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 11 (wzór umowy)
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wskazanej w § 8 ust. 1 ppkt. F) do 10%
wartości brutto niezrealizowanej części, w której nastąpiło odstąpienie od umowy?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 12
Pakiet 1, poz. 1-3: Czy Zamawiająca wymaga zaoferowania opaski gipsowej na perforowanym tubusie z
tworzywa sztucznego, ułatwiającego szybkie namaczanie opaski, który nie ulega zniszczeniu i deformacji
podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku, w opakowaniu foliowym zapobiegającym
zabrudzeniu i zawilgoceniu?

Siedziba: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
NIP: 522-00-02-529, REGON: 000288975
KRS: 0000073036
tel. 22 599 17 09., fax 22 599 17 04
e-mail: zp@spcsk.pl
www.uckwum.pl

Zakłady lecznicze UCK WUM:
 Centralny Szpital Kliniczny / Przychodnia Specjalistyczna Banacha,
ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
 Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie /
Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci,ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / Przychodnia Specjalistyczna Lindleya,
ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa
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Odpowiedź: Nie, perforowany tubus z tworzywa sztucznego nie jest wymagany. Nie wpływa on w istotny
sposób na jakość zakładanego opatrunku.
Pytanie nr 13
Pakiet 1, poz. 1-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 2 szt. opaski, z przeliczeniem
zamawianych ilości do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 14.
Pytanie nr 14
Pakiet 1, poz. 4-6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 12 szt. podkładów, z
przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Nie. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ. W Załączniku nr 2 W formularzu
asortymentowo - cenowym (dot. obu Pakietów) zostaje usunięta kolumna „Wielkość opakowań (uzupełnia
Wykonawca)”. W kolumnie (dot. Pakiet nr 2) „Uwagi do pakietu” zostaje usunięty zapis – „pakowane po 2szt.”
Kolumna (dot. obu Pakietów) „Cena jednostkowa netto (za opakowanie)” otrzymuje nazwę „Cena
jednostkowa netto (za sztukę)”. Wartość netto należy obliczyć mnożąc: Ilość wymaganą X cenę jednostkową
netto (za szt.). Zamawiający nie wymaga podawania liczby sztuk produktu w opakowaniu.
Pytanie nr 15
Pakiet 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek z czasem modelowania 3 min – 3 min 30 sek.,
reszta zgodna z opisem?
Odpowiedź: Nie, dla pakietu 2 wymagany czas modelowania to 2-3 minuty. Informacja o tym że czas wiązania i
modelowania jest tożsamy każe przypuszczać że podczas modelowania gips może ulegać uszkodzeniu
(pęknięcia, problemy z wiązaniem).
Pytanie nr 16
Pakiet 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek z czasem wiązania 3 min – 3 min 30 sek.,
reszta zgodna z opisem?
Odpowiedź: Nie, dla pakietu 2 wymagany czas wiązania to 5 minut. Informacja o tym że czas wiązania i
modelowania jest tożsamy każe przypuszczać, że podczas modelowania gips może ulegać uszkodzeniu
(pęknięcia, problemy z wiązaniem).
Pytanie nr 17
Pakiet 2: Czy Zamawiająca wymaga zaoferowania opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa
sztucznego, ułatwiającego szybkie namaczanie opaski, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas
odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku, w opakowaniu foliowym zapobiegającym
zabrudzeniu i zawilgoceniu?
Odpowiedź: Nie, perforowany tubus z tworzywa sztucznego nie jest wymagany. Nie wpływa on w istotny
sposób na jakość zakładanego opatrunku.

Pytanie nr 18
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Pakiet 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 2szt. opaski, z przeliczeniem
zamawianych ilości do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na Pytanie nr 14.
Pytanie nr 19
Część nr 1 poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści opatrunki gipsowe o czasie wiązania 5-6min i takim samym czasie modelowania?
Odpowiedź:
Nie, pomimo że czas wiązania nie odbiega od podanych wymagań to informacja o tym że czas wiązania i
modelowania jest tożsamy każe przypuszczać, że podczas modelowania gips może ulegać uszkodzeniu
(pęknięcia, problemy z wiązaniem).

Pytanie nr 20
Część nr 1 poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści opatrunki gipsowe o czasie wiązania 3min i takim samym czasie modelowania?
Odpowiedź:
Nie, czas wiązania jest zbyt krótki i w niektórych warunkach może w istotny sposób utrudnić założenie
opatrunku, ponadto informacja o tym że czas wiązania i modelowania jest tożsamy każe przypuszczać, że
podczas modelowania gips może ulegać uszkodzeniu (pęknięcia, problemy z wiązaniem).

Pytanie nr 21
Część nr 1 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści podkład pod gips z waty syntetycznej pakowany pojedynczo w opakowaniu
zbiorczym a’12szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w
górę?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na Pytanie nr 14.
Pytanie nr 22
Część nr 1 poz. 5,6
Czy Zamawiający dopuści podkład pod gips z waty syntetycznej pakowany pojedynczo w opakowaniu
zbiorczym a’6szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w
górę?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na Pytanie nr 14.

Siedziba: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
NIP: 522-00-02-529, REGON: 000288975
KRS: 0000073036
tel. 22 599 17 09., fax 22 599 17 04
e-mail: zp@spcsk.pl
www.uckwum.pl

Zakłady lecznicze UCK WUM:
 Centralny Szpital Kliniczny / Przychodnia Specjalistyczna Banacha,
ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
 Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie /
Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci,ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / Przychodnia Specjalistyczna Lindleya,
ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa
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Pytanie nr 23
Część nr 2 poz. 1-6
Czy Zamawiający dopuści opatrunki gipsowe o czasie wiązania 5-6min i takim samym czasie modelowania?
Odpowiedź:
Nie, pomimo że czas wiązania nie odbiega istotnie od podanych wymagań to informacja o tym że czas wiązania
i modelowania jest tożsamy każe przypuszczać że podczas modelowania gips może ulegać uszkodzeniu
(pęknięcia, problemy z wiązaniem).

Pytanie nr 24
Część nr 2 poz. 1-6
Czy Zamawiający dopuści opatrunki gipsowe o czasie wiązania 3min i takim samym czasie modelowania?
Odpowiedź:
Nie, czas wiązania jest zbyt krótki i w niektórych warunkach może w istotny sposób utrudnić założenie
opatrunku, ponadto informacja o tym że czas wiązania i modelowania jest tożsamy każe przypuszczać, że
podczas modelowania gips może ulegać uszkodzeniu (pęknięcia, problemy z wiązaniem).

Pytanie nr 25
Część nr 2 poz. 1-6
Czy Zamawiający dopuści opatrunki gipsowe pakowane a’1szt?
Odpowiedź:
Tak.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia następujące zapisy SIWZ:
Zmieniony Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy Zamawiający zamieścił na stronie internetowej
https://uckwum.ezamawiajacy.pl pod nazwą Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy po zmianie.
Zmieniony Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej
https://uckwum.ezamawiajacy.pl pod nazwą Załącznik nr 4 – Wzór umowy - po zmianie.
Powyższe skorygowane informacje należy uwzględnić przy tworzeniu oferty, traktując je jako ważne i
wiążące.
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