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SPZOZ . NL . 2016 .1240 
Kędzierzyn-Koźle,  29.08.2016 

 

 
 

 
Uczestnicy postępowania 

 
 
Sprawa: dotyczy postępowania NL.2016.63 prowadzonego w trybie do 30.000 euro na dostawę materiałów 
sterylizacyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu. 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu niniejszym wyjaśnia treść ogłoszenia                               
o zamówieniu sygn. NL.2016.63: 
 
Pytanie nr 1, Pakiet 3, poz. 1 – 6:  
Prosimy o dopuszczenie papieru krepowanego do sterylizacji wykonanego ze 100% celulozy nieuszczelnianej lateksem o 
parametrach: 

a. Zawartość siarczanów nie większa niż 0,034%, 
b. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,85 kN/m, w kierunku 

poprzecznym nie mnie niż 1,35 kN/m, 
c. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,72 kN/m, w kierunku 

poprzecznym nie mniej niż 0,42 kN/m 
d. Wytrzymałość na przepuklinie nie mniej niż 115kPa 
e. Pozostałe wymagania zgodnie z opisanymi wymaganiami. 

Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza . 

Pytanie nr 2, Pakiet 3, poz. 7,8:  
Czy Zamawiający dopuści włókninę zieloną o gramaturze 57g/m2? 

Odpowiedź : NIE, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 3, Pakiet 3, poz. 9-18:  
Prosimy o dopuszczenie rękawów z folią 7-warstwową (wraz z warstwą kleju), zgrzewalnych w temperaturze 180-210°C?   

Odpowiedź : NIE, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 4, Pakiet 3, poz. 9-18:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań do sterylizacji oznaczonych znakiem handlowym? Zgodnie z normą 
PN EN 868-5 pkt. 4.6.1.1. oznakowania torebek i rękawów powinny zawierać znak handlowy lub nazwę wytwórcy (pkt. C tej 
normy) 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.  
 
Pytanie nr 5, projekt umowy: 
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający pod pojęciem dni robocze uważa dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 
 
Pytanie nr 6, projekt umowy: 
Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie w § 6 słowa „opóźnienie” słowem „zwłoki”? 

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 7, projekt umowy: 
Czy Zamawiający zgodzi się, aby kara umowna zapisana w § 6 ust. 1 lit c), d) naliczana była od niezrealizowanej części umowy?  

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 8, projekt umowy: 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy 
zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Odpowiedź: Kwestia zmian VAT-u została uregulowana w umowie § 4 ust. 4 lit. a) – zmianie ulegają ceny brutto, ceny netto 
pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 9, projekt umowy: 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP 
walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen                
i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje należy traktować, jako integralną część ogłoszenia na wyżej wymienione 
postępowanie. 

 

         
         

 

……………………………………. 

podpis Zamawiającego 
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