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Wykonawcy zainteresowani postępowaniem / 

strona internetowa prowadzonego postępowania  

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

art. 275 ust. 1 ustawy PZP pod nazwą: Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno-  

i wielokrotnego użytku, opatrunków wraz z przylepcami oraz sprzętu pomocniczego Zamawiający 

informuje, że zostały złożone pytania do treści SWZ dot. ww. postępowania.  

 

W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedstawia 

poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami i informuje, że są one wiążące dla Wykonawców 

składających ofertę:  

 

Pytanie 1: 

Część 3 poz. 1: czy Zamawiający wymaga ligniny w arkuszach w rozmiarze 40x60? 

Odpowiedź:     

Zamawiający dopuszcza ligninę w arkuszach w rozmiarze 40 x 60 cm, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 2: 

Część 3 poz. 1: czy Zamawiający dopuszcza ligninę w op. a’5kg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 3: 

Część 3 poz. 5-6: czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek elastycznych wielorazowego 

użytku o składzie 65,2% przędza bawełniana, 30,8% jedwab poliamidowy, 4% przędza elastomerowa, 

pakowana pojedynczo z zapinką? 

Odpowiedź:     

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 4: 

Część 3 poz. 9: czy Zamawiający dopuści niejałowy wysokochłonny kombinowany 10 x 20 cm  

pakowany po 20 szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości w cenniku), kolor biały, o składzie: 
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- warstwa pokrywająca i zewnętrzna hydrofilowa włóknina wiskozowo-poliestrowa, 

- warstwa chłonna pulpa celulozowa? 

Odpowiedź:     

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 5: 

Część 3 poz. 10: czy Zamawiający dopuści niejałowy wysokochłonny kombinowany 10 x 15 cm  

pakowany po 20 szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości w cenniku), kolor biały, o składzie: 

- warstwa pokrywająca i zewnętrzna hydrofilowa włóknina wiskozowo-poliestrowa, 

- warstwa chłonna pulpa celulozowa? 

Odpowiedź:     

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 6: 

Część 3 poz. 11-16: czy Zamawiający dopuści dziane elastyczne rękawy o składzie:  

- przędza poliamidowa 50% 

- przędza poliuretanowa 50%? 

Odpowiedź:     

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 7: 

Część 3 poz. 22: czy Zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul 5,8x8 cm pakowany po 50 szt. 

z odpowiednim przeliczeniem ilości w cenniku, samoprzylepny, wykonany z włókniny poliestrowej, 

pokryty klejem akrylowym, z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym, elastyczny, jałowy? 

Odpowiedź:     

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 8: 

Pytania dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary 

umownej z § 6 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy? 

Odpowiedź:     

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany umowy w zakresie obniżenia kar umownych. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na zadane pytanie dokonuje 

zmiany zapisu w projektowanych postanowieniach umowy w brzmieniu: „w wysokości 1 % 

wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie 
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zamówionej partii towaru, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej części 

umowy”  

 

Pytanie 9: 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 

podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę  

do należytego wykonywania umowy.”? 

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed 

rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie 

wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli 

uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne 

dla obu stron. 

Odpowiedź:     

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed 

rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania 

umowy.” 

 

 

 

/-/Robert Judek 


