
 

 

 

 
 

 

Zn_2022_07 

Ropczyce, dnia 27.06.2022 

 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129) Zespół Opieki Zdrowotnej informuje o złożonych do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia zapytaniach, postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, znak 

sprawy Zn_2022_07, pod nazwą: Dostawa środków opatrunkowych Zamawiający przekazuje do publicznej 

wiadomości treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SWZ.  

 

 

Wykonawca 1 

Pakiet I, poz.1-3 

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej 

teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy 

elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pakiet 1,poz. Jałowe 

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze 

wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z 

obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie 

innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców 

zgodnie z  zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pakiet 1, poz. 5,6-16,18,37, 

Czy zamawiający wydzieli poz. 5,6-16,18,37 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 

konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a 

podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru 

oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba 

oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pakiet 1, poz. 16,18 

Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – wykrój 9,5 cm x 18,5 cm; dla 

rozmiaru 10 cm x 10 cm – wykrój 19 cm x 38 cm? 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet 1, poz.17,19-24 

czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – wykrój 9,5 cm x 18,5 cm; dla 

rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – wykrój 14,5 cm x 28,5 cm; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – wykrój 19 cm x 38 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

  

Pakiet III, poz. 23-27,40-41,46 

Czy zamawiający wydzieli poz. 23-27,40-41,46 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 

konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a 

podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru 

oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba 

oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pakiet III, poz. 40-41 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i 

zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Wykonawca 2 

 

Pakiet III: 

1. Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści olejek pielęgnacyjny 200 ml z przeliczeniem zamawianych ilości 

opakowań? 

Odpowiedź: Tak. 

 

2. Poz. 35: Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano – wiskozową będącą wyrobem higieniczno – 

kosmetycznym?  

Odpowiedź: Tak. 

 

3. Poz. 14: Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe niepudrowane gładkie z chropowatymi końcówkami 

palców? 

Odpowiedź: Tak. 

 

4. Poz. 37 i 38: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w rozm. 19mm x 76mm?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytania dotyczące treści umowy: 

1. Czy Zamawiający zgodzi się, aby kara umowna określona w §5 ust. 1 pkt a ) wynosiła 0,5% wartości brutto 

przedmiotu umowy zamówionych towarów przez Zamawiającego, a nie dostarczonych w terminie, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, z winy Wykonawcy? 



 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 

  

Wykonawca 3 

 

1.Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie 

faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie 

pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie 

adresów poczty e-mail Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2.W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 

reklamacji oraz zamianę słów z ,,…od jej złożenia na piśmie” na ,,… od dania jej uznania”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 

 

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 pkt. b-c: 

Wykonawca zapłaci kary umowne: 

b) w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy zamówionych towarów przez 

Zamawiającego, a nie dostarczonych w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z winy 

Wykonawcy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy zamówionych 

towarów niedostarczonych w terminie. Kara umowna naliczana będzie do momentu dostawy 

zamówienia lub podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zakupie u innego Wykonawcy.  

c) w przypadku nie załatwienia reklamacji przez Wykonawcę w terminie w wysokości 0,5% 

wartości brutto dostawy objętej reklamacją za każdy dzień zwłoki ponad termin, o którym 

mowa w § 7 ust. 2 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy objętej 

reklamacją. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 

 
 

 

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

 

 

 

p.o. DYREKTOR 

Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Ropczycach 

/-/ Tomasz Baran 

  


