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w Korfantowie Sp. z o.o. 
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Pismo: PZP-225/05/2016  Korfantów dnia: 29.07.2016 r. 

 

 

 

 

O D P O W I E D Z I 
na pytania w sprawie SIWZ 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ” Sukcesywne dostawy artykułów medycznych" 
 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 
dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  

 
Pytanie 1 
Pakiet nr II poz. 20 
Czy Zamawiający dopuści płatek włókninowy o wymiarach 30mmx65mm? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 2 
Pakiet nr III poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z 
podaniem ceny za 1 szt? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 3 

Pakiet nr III poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’6szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z 
podaniem ceny za 1 szt? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 4 

Pakiet nr III poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’30szt z przeliczeniem podanych ilości?Stanowisko 
(wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 5 

Pakiet nr III poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’100szt z przeliczeniem podanych ilości? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 6 

Pakiet nr III poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 1,9x7,6cm pakowane pojedynczo w zbiorczym 
opakowaniu a’500szt i 2,5x7,6cm pakowane pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a’500szt do wyboru 
Zamawiającego w zależności od potrzeb z przeliczeniem ilości na 6 opakowań? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie 7 

Pakiet nr IV poz. 10 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pianki do oczyszczania skóry do osobnego zadania? 
Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania. 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 8 

Pakiet nr IV poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści piankę oczyszczającą do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz 
kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz ochronne dla skóry. Pojemność 
400ml z polem do opisu danych pacjenta. Posiadająca udowodnione i opublikowane badania 
potwierdzające skuteczność antybakteryjną. Zawierająca w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. 
Zarejestrowana jako wyrób medyczny. 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 9 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1: 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

b) w wysokości 1% wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie; 

c) w wysokości 1% wartości reklamowanego towaru za opóźnienie w usunięciu wad 

stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad , jednak nie więcej niż 

10% wartości reklamowanego towaru za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych lub 

ujawnionych w okresie gwarancji; 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 10 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 3 poprzez wprowadzenie 
następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy  
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Nie, zapis w umowie pozostaje bez zmian. 

 
 

 
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało 

umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl. 

 

 

 

 

Zamawiający 

Wojciech Machelski 

 


