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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak 

PN/20/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych wyrobów 

medycznych, znak PN/20/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 25.09.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy 
o treści następującej: 
 

Pytania 

1. Dot. Pakietu XIV: Czy Zamawiający dopuści pokrycie higieniczne, nieprzema-
kalne w rolce, długość rolki 40m, szerokość rolki 51cm, perforacja co 50cm, z od-
powiednim przeliczeniem ilości? 

2. Dot. Pakietu XXVII: Czy Zamawiający dopuści taśmę przeznaczoną do obu me-
tod – TVT, TOT. Materiał - polipropylen monofilamentowy o grubości przędzy 
0,16mm, dł. 60cm, szerokość 1,1cm +/- 0,2cm, grubość taśmy 0,54mm +/- 0,2mm, 
gramatura ok. 64-73g/m², masa liniowa 185dtex, porowatość 67%, atraumatyczne 
brzegi, mocowania taśmy do narzędzia w postaci monofilamentowej pętli? 
3. Dot. Pakietu XXXIV poz. 1: Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego 
pakietu? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert. 
4. Dot. Pakietu XXXIV poz. 2: Czy Zamawiający dopuści koszule o gramaturze 
35g/m2 w rozmiarze uniwersalnym? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 
5. Dot. Pakietu XXXIV poz. 3: Czy Zamawiający dopuści komplet jednorazowy o 
gramaturze 45g/m2 i spodniami z trokami zamiast gumki? Reszta parametrów 
zgodna z SIWZ. 
6. Dot. projektu umowy: 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? 

7. Dot. §6 ust. 1 lit. a) projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby słowo 
„opóźnienie”  zostało zastąpione słowem „zwłoka” par. 6 ust. 1 a? 

8. Dot. §5 ust. 4 projektu umowy: Czy bieg terminów określonych w par. 5 ust. 4 
wzoru umowy ma przypadać w dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy? 

9. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany 
cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu do-
tychczasowych cen netto?  
 



 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 28.09.2018 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 25.09.2018 r. Szpital Specjalistyczny 

Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień 
na zadane pytania:  
1) Zamawiający dopuszcza. 
2) Zamawiający dopuszcza. 
3) Zamawiający nie wyraża zgody. 
4) Zamawiający nie dopuszcza. 
5) Zamawiający dopuszcza. 
6) Zamawiający informuje, że w Rozdziale XIX pkt. 2 SIWZ oraz w §9 ust. 2 i 3 pro-
jektu umowy przewidział zasady aneksowania zawartej umowy. 
7) Zamawiający nie wyraża zgody. 
8) Bieg terminów określonych w § 5 ust. 4 projektu umowy, przypada na wszyst-
kie dni od poniedziałku do niedzieli. 
9) Zamawiający przewidział taką okoliczność w Rozdziale XV SIWZ, oraz w §3 ust. 
5 projektu umowy, wprowadzając zapis o treści „Zmiana stawki podatku VAT nie 

spowoduje zmiany wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy”. 

 
 


