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Numer sprawy 11/ZP/2020                                               Zgorzelec, dnia 02.04.2020r. 
DZP/145/2020 
 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, środków 
dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej. 
 
 
W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) 
odpowiada na następujące pytania: 
 
(ZAPYTANIE NR 1) 
Pytanie 1. (Pakiet nr 4) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Odp. Zamawiający dopuszcza opakowanie handlowe 12 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości, 
pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SIWZ. 
 
Pytanie 2. (Pakiet nr 4 poz. 1) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy hemostatycznej w rozmiarze 7,5 x 10 cm. Tak mała różnica nie 
wpływa na jakość ani użytkowanie produktu. 
Odp. Zamawiający dopuszcza gazę hemostatyczną w rozmiarze 7,5 x 10 cm, pod warunkiem 
spełnienia pozostałych parametrów określonych w SIWZ. 
 
Pytanie 3. (Pakiet nr 4) 
Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące 
właściwości: 

- w całości pochodzenia roślinnego, 

- sterylizowane promieniami gamma, 
- wyrób medyczny klasy III, 
- nie strzępi się, nie rozrywa się i nie przykleja się do narzędzi 
- nie ulega dezintegracji w miejscu zabiegu 
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone badaniami in vitro 

oraz  w instrukcji użytkowania; 
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP, 
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz 

Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,  
- hemostaza w czasie 3-4 minut  po kontakcie z miejscem krwawienia; 
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni; 
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie 

bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii 
- warunki przechowywania do 25 stopni? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.  
 
(ZAPYTANIE NR 2) 

Pytanie 1. dot. Pakiet nr 7 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie na zasadzie równoważności wyrobu medycznego klasy IIB, 
gotowego roztworu wodny kwasu podchlorawego 40 ppm i podchlorynu sodu 40 ppm do płukania pola 
operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Do płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, 
ścięgien, wiązadeł i kości  oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. 
Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego służący do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych  i 
zakażonych, oparzeń, owrzodzeń popromiennych. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy 
jam ciała. Nie toksyczny, nie drażniący tkanek. Niwelujący nieprzyjemny zapach. Produkt otrzymywany drogą 
elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, Szeroki zakres 
działania.  
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w produktu, jednocześnie należy dokonać 
przeliczenia zamawianych ilości, jeśli jest to wymagane. 
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Pytanie 2. dot. Pakiet nr 7 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie na zasadzie równoważności wyrobu medycznego klasy IIB, 
gotowego roztworu wodny kwasu podchlorawego 40 ppm i podchlorynu sodu 40 ppm do płukania pola 
operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Do płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, 
ścięgien, wiązadeł i kości  oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. 
Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego służący do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych  i 
zakażonych, oparzeń, owrzodzeń popromiennych. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy 
jam ciała. Nie toksyczny, nie drażniący tkanek. Niwelujący nieprzyjemny zapach. Produkt otrzymywany drogą 
elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, Szeroki zakres 
działania bakterio, grzybo- i wirusobójczego o pojemności 250ml? 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w produktu. 
 
(ZAPYTANIE NR 3) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 3, poz. 9-10 
Czy zamawiający wydzieli poz.9-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący 
się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na 
osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji. 
 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 3, poz. 9-10 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 1 szt. w opakowaniu indywidualnym, z przeliczeniem ilości? 
Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za 1 szt. w opakowaniu indywidualnym, z przeliczeniem ilości, 
pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SIWZ. 
 
Pytanie 3. dot. Pakiet nr 5, poz. sterylne 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym 
prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym EO? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 
określonych w SIWZ. 
 
Pytanie 4. dot. Pakiet nr 5, poz. niejałowe 
Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 5. dot. Pakiet nr 5, poz. 3 
Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię 
magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka? 

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 
określonych w SIWZ. 
 
Pytanie 6. dot. Pakiet nr 5, poz. 4-12 
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? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 7. dot. Pakiet nr 5, poz. 5-9, 11 
Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – 0,437g; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – 
1,005 g; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – 1,794g? 
Odp. Zamawiający dopuszcza kompresy o wadze dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – 1,005 g; dla 
rozmiaru 10 cm x 10 cm – 1,794g., pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych 
w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza kompresów o wykroju dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – 0,437g. 
 
Pytanie 8. dot. Pakiet nr 5, poz. 4, 10, 12 
Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych : 
dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g? 
Odp. Zamawiający dopuszcza kompresy o wadze nominalnej – dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 
warstwowych: dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%), pod warunkiem spełnienia pozostałych 
parametrów określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza kompresów o wykroju dla rozmiaru 5 
cm x 5 cm – 0,437g. Zamawiający nie dopuszcza kompresów o wadze nominalnej – dla wyrobów z 
gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych: dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g. 
 
Pytanie 9. dot. Pakiet nr 5, poz. 13 
Czy zamawiający dopuszcza plaster do mocowania kaniul z zintegrowanym opatrunkiem , bez dodatkowej luźnej 
podkładki? 
Odp. Zamawiający nie wymaga dodatkowej podkładki, dodatkowa warstwa chłonna opisana w 
SIWZ stanowi integralną część wyrobu. 
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Pytanie 10. dot. Pakiet nr 5, poz. 14 
Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 11. dot. Pakiet nr 5, poz. 1-3, 13, 14 
Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,13,14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji. 
 
(ZAPYTANIE NR 4) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 2 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści typfer typu rożek 12x12cm pakowany a’5szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp. Zamawiający dopuszcza typfer typu rożek 12x12cm pakowany a’5szt z przeliczeniem 
zamawianej ilości, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SIWZ. 
 

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 2 poz. 3. 

Czy Zamawiający dopuści typfer typu kula30x30cm pakowany a’10szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 3. dot. Pakiet nr 5 poz. 4. 

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 11,5 cm x 19,3 cm i wadze 1 kompresy 0,38g? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 4. dot. Pakiet nr 5 poz. 5. 

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 18x29,5cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 
określonych w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podany w SIWZ wykrój to wielkość 
minimalna. 
 

Pytanie 5. dot. Pakiet nr 5 poz. 6. 

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 19,6 x 16cm i wadze 1 kompresy 0,65g? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 
określonych w SIWZ. 
 

Pytanie 6. dot. Pakiet nr 5 poz. 7. 

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu papier-papier? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 7. dot. Pakiet nr 5 poz. 7. 

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 8. dot. Pakiet nr 5 poz. 7. 

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 19x11,5cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 9. dot. Pakiet nr 5 poz. 8. 

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 29cm x 21,5cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 10. dot. Pakiet nr 5 poz. 9. 

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu papier-papier? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 
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Pytanie 11. dot. Pakiet nr 5 poz. 9. 

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 12. dot. Pakiet nr 5 poz. 9. 

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 29cm x 16,5cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 13. dot. Pakiet nr 5 poz. 10. 

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 23cm x 37,5cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 14. dot. Pakiet nr 5 poz. 11. 

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby kompresy owinięte były papierową banderolą? 
Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu papierowej banderoli, dopuszcza inny sposób 
pogrupowania po 10 sztuk np. przewiązanie nitką lub tasiemką. 
 

Pytanie 15. dot. Pakiet nr 5 poz. 11. 

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 38,5cm x 26cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 16. dot. Pakiet nr 5 poz. 12. 

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 38,5cm x 26cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 17. dot. Pakiet nr 5 poz. 15. 

Czy Zamawiający dopuści serwety sterylizowane parą wodną? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 18. dot. Pakiet nr 5 poz. 15. 

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’3szt, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp. Zamawiający dopuszcza serwety pakowane a’3szt, z przeliczeniem zamawianej ilości, pod 

warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SIWZ. 

 

(ZAPYTANIE NR 5) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 3 poz. 1 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 pozycja 1: opatrunku bez wycięcia na 
port pionowy oraz bez pasków mocujących. Pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 5 poz. 6 

Zwracamy z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5 pozycja 6: - kompresów o wielkości 
wykroju gazy 15cm x 20cm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 3. dot. Pakiet nr 5 poz. 7 

Zwracamy z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5 pozycja 7: - kompresów o wielkości 
wykroju gazy 15cm x 20cm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 
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Pytanie 4. dot. Pakiet nr 5 poz. 8 

Zwracamy z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5 pozycja 8: - kompresów o wielkości 
wykroju gazy 15cm x 30cm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 5. dot. Pakiet nr 5 poz. 9 

Zwracamy z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5 pozycja 9: - kompresów o wielkości 
wykroju gazy 15cm x 30cm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 6. dot. Pakiet nr 5 poz. 11 

Zwracamy z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5 pozycja 11: - kompresów o wielkości 
wykroju gazy 20cm x 40cm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 7. dot. Pakiet nr 5 poz. 13 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5 pozycja 13: - sterylnego opatrunku 
włókninowego na kleju akrylowym bez zawartości tlenku cynku i kauczuku w rozmiarze 5,1cm x 7,6cm, wyrób 
medyczny klasy IIa. 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 8. dot. Pakiet nr 5 poz. 15 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5 pozycja 15: - serwety sterylizowanej 
tlenkiem etylenu, pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 9. dot. Pakiet nr 1 poz. 1 - 3 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 pozycje 1-3: - opatrunków o 
współczynniku przepuszczalności pary wodnej przekraczający wartość 4.000 g/m2/24 godziny w 37°C, pozostałe 
parametry bez zmian. 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 

 

 (ZAPYTANIE NR 6) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 5 poz. 6-9, 12 

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w opakowanie papierowo – foliowe typu blister? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 5 poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 2 szt. Z przeliczeniem wymaganych ilości? 

Zgoda na powyższe pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie tego pakietu. 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 3. dot. Pakiet nr 5 poz. 11 

Czy Zamawiający dopuści kompresy, w których każde 10 szt. Jest przewiązane nitką? 
Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu papierowej banderoli, dopuszcza inny sposób 
pogrupowania po 10 sztuk np. przewiązanie nitką lub tasiemką. 
 

Pytanie 4. dot. Pakiet nr 5  

Czy Zamawiający prawidłowo oszacował ilości materiałów opatrunkowych w tym zadaniu? Już dwukrotnie ten 

pakiet nie został rozstrzygnięty ze względu na dużą rozbieżność wartości złożonych ofert w stosunku do 

szacowanej wartości pakietu? 

Odp. Zamawiający oszacował ilości na podstawie swojego zużycia w ostatnim okresie. Aby uniknąć 
błędów przy przygotowaniu ofert Zamawiający dookreśla, że należy podać cenę za jednostkę miary 
wskazaną w kolumnie „jednostka miary” w Formularzu cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ. 
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Pytanie 5. dot. Projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby seria i data ważności była na dokumencie WZ (§ 2 pkt. 5)? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 6. dot. Projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od § 2 pkt. 8? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 7. dot. Projektu umowy 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 pkt 3 wzoru umowy, aby kara była naliczana od wartości niezrealizowanej 
części umowy? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

(ZAPYTANIE NR 7) 
Pytanie 1. dot. Projektu umowy § 2 ust. 4 

W związku z panującą z sytuacją epidemiczną w celu zachowania zwiększonych środków bezpieczeństwa obecnie 
stosowanych przez całe społeczeństwo prosimy usunięcie zapisów we wzorze umowy dotyczących rozładunku 
wraz zez wstawieniem do wskazanych pomieszczeń magazynowych. W dobie obecnych obostrzeń dotyczących 
ograniczenia kontaktów międzyludzkich obecny zapis implikuje zwiększone zagrożenie dla osób realizujących 
bezpośrednie dostawy do Zamawiającego. W związku z powyższym proponujemy modyfikacje zapisu projektu 
umowy § 2ust. 4 na następujący: 
„4. Dostarczenie towaru oznacza jego dostawę do Apteki Szpitalnej WS-SPZOZ w Zgorzelcu,  59-900 Zgorzelec, 
ul. Lubańska 11-12 (poziom -1). Dostawa, przyjęcie towaru każdorazowo musi być potwierdzone podpisem przez 
personel apteki.” 
Odp. Zamawiający informuje, że do czasu odwołania staniu epidemii na terenie Polski, wyraża 
zgodę na odstąpienie od rozładunku wraz ze wstawieniem do wskazanego pomieszczenia Apteki 
Szpitalnej.  
Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w  § 2 ust. 4, 
który otrzymuje brzmienie: „Dostarczenie  towaru oznacza również jego rozładunek wraz ze 
wstawieniem do pomieszczenia jak w ust. 1 niniejszego paragrafu. Dostawa, przyjęcie towaru 
każdorazowo musi być potwierdzone podpisem przez personel apteki. W przypadku, gdy dostawca 
pozostawi zamówiony towar poza wskazanym pomieszczeniem, Zamawiający samodzielnie 
dostarczy go do wskazanego pomieszczenia na koszt Wykonawcy, czego następstwem będzie 
wystawienie NOTY OBCIĄŻENIOWEJ za wykonanie usługi transportowej w wysokości 10% wartości 
danego zamówienia netto. Na czas trwania stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 
Zamawiający odstępuje od wymogu rozładunku towaru wraz ze wstawieniem do wskazanego 
pomieszczenia Apteki Szpitalnej. Wymagane jest, dostarczenie towaru bezpośrednio do Apteki 
Szpitalnej (poziom -1 – pod adresem, jak wskazano w ust. 1). Na czas trwania epidemii, w 
przypadku gdy dostawca nie dostarczy towaru bezpośrednio do Apteki Szpitalnej (pod adresem jak 
w ust. 1), Zamawiający samodzielnie dostarczy go na koszt Wykonawcy, czego następstwem będzie 
wystawienie NOTY OBCIĄŻENIOWEJ za wykonanie usługi transportowej w wysokości 10% wartości 
danego zamówienia netto.” 
 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 2 ust. 1, który otrzymuje 
brzmienie: „Wykonawca będzie dostarczał na własny koszt i ryzyko towar wymieniony w § 1 – do 
wskazanego pomieszczenia: Apteki Szpitalnej WS-SPZOZ w Zgorzelcu,  59-900 Zgorzelec, ul. 
Lubańska 11-12 (poziom -1), w dni robocze od 8.00 do 14.00. Dostawa, przyjęcie towaru 
każdorazowo musi być potwierdzone podpisem przez personel apteki.” 
 

Zamawiający w związku z powyższym dokonuje modyfikacji SIWZ w: 
a)  pkt. 4.4, który otrzymuje brzmienie: „Dostawa przedmiotu zamówienia oznacza również 

jego rozładunek wraz ze wstawieniem do pomieszczenia jak w pkt. 4.2 SIWZ. W przypadku, 
gdy dostawca pozostawi zamówiony towar poza wskazanym pomieszczeniem, Zamawiający 
samodzielnie dostarczy go do wskazanego pomieszczenia na koszt Wykonawcy, czego 
następstwem będzie wystawienie NOTY OBCIĄŻENIOWEJ za wykonanie usługi 
transportowej w wysokości 10% wartości danego zamówienia netto. Na czas trwania stanu 
epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający odstępuje od wymogu 
rozładunku towaru wraz ze wstawieniem do wskazanego pomieszczenia Apteki Szpitalnej. 
Wymagane jest, dostarczenie towaru bezpośrednio do Apteki Szpitalnej (poziom -1 – pod 
adresem, jak wskazano w pkt. 4.2 SIWZ). Na czas trwania epidemii, w przypadku gdy 
dostawca nie dostarczy towaru bezpośrednio do Apteki Szpitalnej (pod adresem jak w pkt. 
4.2), Zamawiający samodzielnie dostarczy go na koszt Wykonawcy, czego następstwem 
będzie wystawienie NOTY OBCIĄŻENIOWEJ za wykonanie usługi transportowej w 
wysokości 10% wartości danego zamówienia netto.” 

b) pkt. 4.2, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca będzie dostarczał na własny koszt i 
ryzyko towar do wskazanego pomieszczenia: Apteki Szpitalnej WS-SPZOZ w Zgorzelcu,  59-
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900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12 (poziom -1), w dni robocze od 8.00 do 14.00. Dostawa, 
przyjęcie towaru każdorazowo musi być potwierdzone podpisem przez personel apteki.”  

 

Pytanie 2. dot. Projektu umowy § 2 ust. 9 

Wnosimy o usunięcie z umowy zapisu §2 ust. 9 dotyczącego tzw. nabycia zastępczego. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 3. dot. Projektu umowy § 2 ust. 9 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się prośbą o doprecyzowanie, że w 
przypadku dokonania nabycia zastępczego przez Zamawiającego, gdy Wykonawca pokryje różnicę w cenie – 
przekraczającą wartość towaru określoną w umowie, nie zostanie naliczona kara umowna w trybie § 7 ust. 1 
projektu umowy.  Naliczenie kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych towarów po dokonaniu 
nabycia zastępczego powoduje w istocie podwójne karanie Wykonawcy za to samo przewinienie. 
Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 7 ust. 1a, który otrzymuje 
brzmienie: „w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, 
wynikającym z zapisów § 2 (z wyłączeniem ust. 9, jeżeli Zamawiający skorzysta z jego zapisów) lub 
§ 6 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
Jeżeli zwłoka będzie trwała powyżej 7 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do 
wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary 
umownej, przewidzianej w § 7 ust. 3 niniejszej umowy. Przed wypowiedzeniem umowy 
Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy. 
 

Pytanie 4. dot. Projektu umowy § 4 ust. 2 

Wnosimy o usunięcie z umowy zapisu §4 ust. 2 i wprowadzenie zapisu do umowy, że zamówienie miesięczne bez 
względu na ilość zamówień cząstkowych nie będzie przekraczać 1/12 wartości umowy w zakresie każdej pozycji. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 5. dot. Projektu umowy § 7 ust. 1a 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu w § 7 ust.1 a projektu umowy na następujący: 
 

„ 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie swoich zobowiązań umownych: 
 a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub niedostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 
2 lub § 6 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości partii towaru, za każdy      rozpoczęty dzień zwłoki. 
Jeżeli zwłoka będzie trwała powyżej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w 
trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, przewidzianej w § 7 ust. 3 niniejszej 
umowy. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania 
umowy” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 6. dot. Projektu umowy § 7 ust. 3 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu w § 7 ust.1 a projektu umowy na następujący: 
„3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość 
żądania kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na swojej platformie zakupowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec uaktualniony dokument z dopiskiem ZMIANA_1. 
 
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ i dokonuje zmiany 
terminu składania ofert i otwarcia ofert z dnia 06.04.2020r. na dzień 07.04.2020r. Godziny otwarcia             

i składania ofert pozostają bez zmian. 
 

Z poważaniem 
 
         Z upoważnienia Dyrektora 
 
               Radosław Jabłoński 
         Zastępca Kierownika Działu 
              Zamówień Publicznych   
                   i Zaopatrzenia 
Otrzymują: 
1) Platforma zakupowa zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec 

3)  A/a 
 
 

Sprawę prowadzi: Radosław Jabłoński  
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
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