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O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-11-06 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetargu 

nieograniczonego  na Sukcesywne dostawy artykułów medycznych. 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

1. Pakiet nr 1, pozycja 1 

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje pieluchomajtek o chłonności nie 

mniejszej niż 2200g (wg. ISO 11948-1) ? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający potwierdza, chłonność nie mniejsza niż 2200g. 

2. Pakiet nr 1, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pakowane a’20szt. z odpowiednim przeliczeniem 

ilości, t.j. 1500 op., spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuści. 

3. Pakiet nr 1, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, 

t.j. 276 op., spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuści. 

4. Pakiet nr 1, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła wykonane z jednowarstwowej włókniny 

polipropylenowej o gramaturze 35g/m2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuści. 

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w /6 ust. 1b i 1c słowo „opóźnienia” zostało zastąpione 
słowem „zwłoki”? 
Odpowiedź: 



 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej w /6 ust. 1b i 1c na 0,5%? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
7. Czy w razie braku możliwości lub innych istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów 
zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych 
parametrach i w takiej samej cenie? 
 Odpowiedź: 
Zgodnie z częścią III SIWZ Zamawiający przewiduje zmiany umowy, a zakres zmian może 
dotyczyć w szczególności:  
- zaprzestania produkcji którejkolwiek z części asortymentu będącego przedmiotem umowy, 
wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym 
dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu oraz do przedstawienia Zamawiającemu 
propozycji zamiennika takiego wyrobu o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w 
przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej 
dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika 
 
8. 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. 
 
9. Czy Zamawiający w celu potwierdzenia jakości i weryfikacji cech zaoferowanych 
pieluchomajtek wymaga przedstawienia próbek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dodaje w pkt 6.3 SIWZ podpunkt b) w brzmieniu: 
 
dotyczy pozycji nr 1 wykazu asortymentowo-cenowego (pieluchomajtki) 
b) do oferty należy dołączyć próbki w celu w celu potwierdzenia zgodności oferowanych 
produktów z opisem w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oferowany produkt – 
próbkę w opakowaniu jednostkowym zaopatrzonym w etykietę w języku polskim opisaną 
zgodnie z załącznikiem nr 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 
r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych. Jeżeli 
osobne opakowanie jednej sztuki wyrobu medycznego nie jest możliwe, należy dołączyć 
ulotkę dołączaną do jednego lub większej liczby wyrobów. 
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