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                       Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
 PUM w Szczecinie 
 Dział Zamówień Publicznych 

                                                                                                            Al.  Powstańców Wielkopolskich 72,  
 70-111 Szczecin 

                                                                                                     tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    
 

Szczecin, dn. 07.03.2014 r. 

Znak sprawy ZP/220/35/14 

w sprawie: dostawy jednorazowych fartuchów niejałowych oraz niejałowych podkładów na rolce. 

 
 

WYJAŚNIENIE NR 1 i MODYFIKACJA SIWZ 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                           

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 
Pytanie 1:  Zadanie 2 pytanie 1 i 2: czy zamawiający dopuści podkłady z perforacją w odcinkach co 50 cm?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie 2: dot. zadania nr 1: zwracamy się do Państwa z prośbą o dopuszczenie fartucha higienicznego 

wykonanego z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 28g/m2, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany 

na troki; rękawy wykończone elastycznymi ściągaczami bawełnianymi; niepylący, nietoksyczny; dostępny w 

rozmiarach L, XL; dostępny w kolorach niebieskim i zielonym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 3:  zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha niejałowego z włókniny polipropylenowej                  

o gramaturze 24g/m2, rękawy wykończone elastycznymi ściągaczami z dzianiny przy spełnianiu pozostałych 

parametrów.    

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 4: dotyczy Rozdział II § 16 ust. 1 wzoru umowy: ze względu na możliwość trwania umowy nawet do 30 

miesięcy i pewność obrotu gospodarczego prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy następujących zapisów: 

Strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) w przypadku: 

a. rażącej zmiany cen przedmiotu zamówienia, 

c. zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących towar importowany,  

d. zastosowania waloryzacji cen z tym, że waloryzacja nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 12 

miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, 

e. waloryzacja cen przedmiotu zamówienia może zostać dokonana o wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni kwartał, 

f. w przypadku przekraczającej zmiany o 3% średniego kursu NBP walut Euro lub USD w stosunku do 

średniego kursu NBP walut Euro lub USD z dnia zawarcia umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.         

Pytanie 5: dotyczy Rozdział II § 10ust. 1 lit. b wzoru umowy:  

Prosimy o następującą zmianę: 

b) w przypadku odstąpienia od Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy bądź 

rozwiązania umowy przez Kupującego w drodze wypowiedzenia (§ 14 umowy) – w wysokości 5% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy (wartości zadania), określonej w § 6. 

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 § 1 k.c.) prowadziłaby do 

nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn.. akt IV CR 58/88). Warto dodać, 

iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny a interes 
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Zamawiającego jest w pełni zabezpieczony biorąc pod uwagę zapisy wzoru umowy – zgodnie z którymi 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i wykonawstwa zastępczego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.   

Pytanie 6: dotyczy produktów zamówienia: zadanie 1: fartuchy niejałowe: czy Zamawiający dopuści fartuchy 

wyłącznie w kolorze niebieskim, z poliestrowym ściągaczem. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – wymaga minimum dwóch kolorów. 

Pytanie 7: dotyczy zapisów umowy: dotyczy § 10 ust. 1 a Umowy: czy Zamawiający zgadza się aby słowo 

„opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – zapis zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 8: pakiet nr 2 pozycja 2: prosimy o dopuszczenie podkładów nieprzemakalnych na rolce                        

o szerokości rolki 59 cm zamiast 60 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 9:  zadanie 2 poz. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rolek o długości 65 m                     

z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 5770 rolek? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 10:  zadanie 2 poz. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rolek o długości 65 m                     

z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 2154 rolki? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 11: zadanie 1 poz. 1: czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze „L” i „XL”? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 12: zadanie 1 poz. 1: czy Zamawiający dopuści fartuchy w kolorze zielonym? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – wymaga minimum dwóch kolorów. 

Pytanie 13:  zadanie 2 poz. 1-2: czy Zamawiający dopuści podkłady w kolorze białym? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 14: zadanie 2 poz. 1: czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 48cm x 50m? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 15: zadanie 2 poz. 2: czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 58cm x 50m?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 16:  czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty wykazu zrealizowania dostawy odzieży 

chirurgicznej, zestawów i serwet chirurgicznych, w ramach której były dostarczane podkłady, z podaniem wartości 

odnoszącej się do podkładów? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 17: czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty wykazu zrealizowania dostawy artykułów 

medycznych, w ramach której były dostarczane podkłady, prześcieradła z podaniem wartości odnoszącej się do 

podkładów, prześcieradeł? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.   

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 
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        DYREKTOR SPSK-2 


