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ZP/1611/16 

 
Uczestnicy postępowania  
przetargowego  
W s z y s c y  

 
 
Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę drobnych wyrobów medycznych w rozbiciu na pakiety.      
 

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  
 
Pyt. 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

PAKIET NR 3 
Poz. nr 1-6; 10-11; 13 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków i przylepców 
pokrytych hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku? 

Odp.: Zamawiający informuje, że Pakiet III nie zawiera ww. produktów.  
Pyt. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

PAKIET NR 3 
Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 35 cm? 

Odp.: Zamawiający informuje, że Pakiet III nie zawiera ww. produktu.  
Pyt. 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

PAKIET NR 3 
Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 15 x 8 cm? 

Odp.: Zamawiający informuje, że Pakiet III nie zawiera ww. produktu.  
Pyt. 4 ZAPISY SIWZ 

PROJEKT UMOWY 
§ 8, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i  obniżenie ich 
wysokości w następującym zakresie: 
-  §8 ust. 1a do kwoty 0,2% wartości opóźnionej części zamówienia, 
-  §8 ust. 1b do kwoty 0,2% wartości reklamowanego towaru 
-  §8 ust. 1c do kwoty 10 % wartości niezrealizowanej części umowy 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy 
Pyt. 5 Pakiet I  pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 35 cm x 10 cm lub 30 cm x 10cm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  
Pyt. 6 Pakiet I  pozycja 1 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający wydzieli w /w pozycje do 
osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pyt. 7 Pakiet I  pozycja 10, 11 

Czy Zamawiający dopuści plastry o długości 9,14 cm? 
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w SIWZ w poz. 7 – 11 „**  Dopuszcza się zaoferowanie 

przylepców i plastrów dłuższych niż opisane w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając   
ilość produktów w górę- w takim przypadku należy nanieść odpowiednią zmianę w kolumnie „Ilość” .  

Pyt. 8 Pakiet II  pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 50mm-95mm? 



 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 9 Pakiet II  pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 65mm-135mm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 10 Pytania do umowy: 

§3 ust.3.: 
W związku z zapisem §3 ust.3. prosimy o informację czy pracownicy Zamawiającego w tym członkowie 
personelu Apteki w celu potwierdzenia odbioru towaru od kierowcy będą podpisywać dokument WZ ?  

Odp.: Tak.  
Pyt. 11 Pytania do umowy: 

§8 ust. 1a: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 50 zł na 1% wartości 
niezrealizowanego części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 12 Pytania do umowy: 

§8 ust. 1a-b: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie wyrażenia „dzień opóźnienia” na „dzień zwłoki”? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 13 Pytania do umowy: 

§8 ust. 1b: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 50 zł na 1% wartości 
reklamowanego asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 14 Pytania do umowy: 

§8 ust. 1c: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej za wypowiedzenie umowy z 10 % 
łącznej wartości brutto zamówienia (przedmiotu umowy) na 10% wartości niezrealizowanej części 
umowy? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
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