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Wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert 

 

 

dot.:”Dostawa materiałów opatrunkowych i higienicznych” - 23/REG/2020. 

 

Pytanie 1:   

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ligniny bielonej w arkuszach będącej 

wyrobem higienicznym i opodatkowanej stawką podatku VAT 23%. 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga ligniny – wyrobu medycznego. 

      

Pytanie 2:  

Pozycja 15 i 16 . – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania                     

opatrunków ocznych nieprzylepnych z opisem jak poniżej: 

 

                  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

 

Pytanie 3: 

Pozycja 1  – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania                     

pieluchomajtek pakowanych a’14 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW 

PSYCHIATRYCZNEJ  

OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym 

26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 

 

 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 4: 

Pozycja 2  – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek o chłonności 

min. 2 159 g. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert. 

 

Pytanie 5: 

Pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek o chłonności 

min. 2 349 g. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert. 

 

Pytanie 6: 

 Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione 

słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka 

(czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także 

niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności 

wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc 

tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia par. 8 pkt. 1 i 2 na następujący: 
1. Kupującemu  przysługują od  Sprzedającego następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w realizacji Zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 4 lub w 

wymianie w stosunku do terminu określonego w  § 5 ust. 4 - 2 % wartości brutto tej dostawy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za odstąpienie od umowy przez Sprzedającego lub przez Kupującego z przyczyn leżących po 

stronie Sprzedającego – 10% maksymalnej ceny brutto określonej  § 3 ust. 1. 

2. W przypadku zwłoki w dostarczeniu Towarów Kupującemu  przysługuje prawo do wykonania 

zastępczego i obciążenia jego  kosztami  Sprzedającego bez wcześniejszego wezwania. 

Pytanie 7: 

Dotyczy § 8 ust. 1. pkt. 2.  Za odstąpienie od umowy przez Sprzedającego lub przez Kupującego 

z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego - 10% wartości brutto  niezrealizowanej części 

umowy z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia 

umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 8: § 8 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” 

słowem „zwłoki”?  

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 6. 

  

Pytanie 9: Zadanie 2, poz. 9: 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu plastrów wodoodpornych 

pakowanych po 18 szt. i w rozmiarach: 2szt. 50mm x 76mm, 4szt. 38mm x 38mm, 8szt. 19mm 

x 76mm, 4szt. 25mm x 76mm? W przypadku zgody na powyższe prosimy o informację ile 

opakowań należy zaoferować.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po przeliczeniu na 556 op. 

 

Pytanie 10:  



Zadanie 2, poz. 17: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem 

medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty 

bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej.  

Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, 

Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek 

stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać 

zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG  w sprawie wyrobów 

medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza watę bawełnianą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


