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Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę produktów medycznych. 

Znak Sprawy PN-1/06/2012 

 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ 

 

PAKIET NR 1 

poz. 1-2 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wyrobu posiadającego dwa elastyczne 

ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie 

dopasowuje się do ciała? 

Odpowiedź - Tak 

 

poz. 1-2 

Czy należy zaoferować wyrób posiadający dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z 

tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

 

Odpowiedź – zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ 

 

Poz. 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie w pasie 70-110 

cm ?  

 

Odpowiedź - Tak 

 

Poz. 5 

Prosimy o wydzielenie majtek do kolejnej pozycji w pakiecie. 

 

Odpowiedź – zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ 

 

Poz. 6  

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki myjącej o pojemnośći 400 ml z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?  

 

Odpowiedź - Tak 

 

poz. 7 

Prosimy o podanie, jakiego opakowania chusteczek (ile sztuk w opakowaniu) Zamawiający 

oczekuje? Jednocześnie prosimy o dopuszczenie zaoferowania chusteczek pakowanych x 80 

szt? 
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Odpowiedź – doprecyzowanie oferty – wielkość opakowania 80 szt. x  180 op. 

Zamawiający dopuszcza opakowanie w innej wielkości.  Cena winna być wówczas 

przeliczona.  
 

Poz. 7 

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek pielęgnacyjnych: 

Jednorazowe chusteczki nawilżające, z przyjemnym efektem oczyszczenia i nawilżenia. 

Chusteczki są produkowane z bardzo miękkiej włókniny wysokiej jakości, która jest delikatna 

dla skóry. 

Ze względu na duży rozmiar są odpowiednie do wielu różnych czynności np., do mycia rąk , 

do kąpieli w łóżku. Eliminują pot i nieprzyjemny zapach. Alternatywa dla wody i mydła. ? 

 

Odpowiedź – Tak 

 

PAKIET NR 2 

 

Pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kremu ochronnego do skóry 

zawierającego w swoim składzie kreatynę, olejek migdałowy oraz tlenek cynku, pozostałe 

wymogi spełnione? 

Odpowiedź - tak 

 

Pozycja 2 

Czy Zamawiąjący  dopuści możliwość zaoferowania balsamu do ciała o następujących 

właściwościach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź - tak 

 

 

LUB oliwki pielęgnacyjnej o następujących właściwościach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Odpowiedź - nie 

 

 

 

PAKIET NR 3 

poz. 16  

 

Czy Zamawiający dopuści kaniule o rozmiarze 0,9x25? 

 

Odpowiedź - tak 

 

poz. 21  

 

Czy Zamawiający dopuści kaniule o rozmiarze 1,1x32? 

 

Odpowiedź - tak 

 

Pytania dot. wzoru umowy: 

 

Czy w art.3 ust.2 i w art. 5 za dni w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni robocze od 

poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

 

Odpowiedź - tak 

 

Jaką minimalną ilość przedmiotu umowy zamawiający na pewno zrealizuje? 

 

Odpowiedź – Zamawiający nie jest w stanie określić procentowo jaką ilość zamówienia 

zrealizuje. Zamówienie było szacowane z należytą starannością na podstawie 

dotychczasowego rocznego zużycia. 

 

Czy Zamawiający zgodzi się na odstapienie od zapisu w art.2 ust.4 i zastąpić go zapisem 

możliwości zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy 

zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

 

Odpowiedź - Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy 

 

Czy Zamawiający zgadza się dopisać do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o 

następującej treści: „Ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie 

także 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% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do 

umowy”? 

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli 

Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o 

zmianie umowy. 

 

Odpowiedź - Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy 

 

Prosimy o zmniejszenie kar umownych z wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki na 0,1% 

wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki. Obecna kara 



umowna może być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego 

towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara mogłaby 

być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego 

 Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów 

zaoferowanych w  ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych 

parametrach i w takiej samej cenie? 

 

Odpowiedź – Zamawiający nie uważa kary w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki za 

niewspółmiernie wysoką. Zwłoka w dostawie może generować znacząco wyższe koszty. 

Zamawiający dopuszcza zamienniki produktów jedynie po wcześniejszym sprawdzeniu 

próbki proponowanego zamiennika i uznaniu go za produkt co najmniej równoważny. 

 

Czy Zamawiający zgadza się aby w art.6 ust.2, kara była naliczana nie od wartości całej 

umowy, lecz od wartości niezrealizowanej części umowy? 

 

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy 
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