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WSZYSCY 

 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów medycznych do Apteki Szpitalnej 
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem 
 
 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający przekazuje treść 
zapytania wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu: 
 
1) Pakiet nr 3 
Poz. nr 45 – czy w pozycji tej nie nastąpiła omyłka pisarska w wielkości opakowania? Czy 
Zamawiający oczekuje zaoferowania, wyspecyfikowanej serwety pakowanej w 
opakowanie a’ 22 szt.? 
Odp. NIE, zgodnie z siwz 
 
2) PROJEKT UMOWY: 
 
§ 8 – 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.” 
Odp.: Bez zmian, zważywszy , że kara umowna  jest naliczana za każdy dzień 
zwłoki. 
 
3) Pakiet nr 3 
Poz. nr 45 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanej 
serwety spełniającej wymagania SIWZ pakowanej w  opakowanie a’ 22 szt. z 
przeliczeniem zamawianych ilości do jednego kartonu zbiorczego? 
Odp.: TAK. 
 
4) Pakiet nr 4, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek pakowanych 
a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań? 
Odp.: TAK. 
 
5) Pakiet nr 4, pozycja 7 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego 
pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie pakietu nr 4. 
Odp.: Bez zmian. 
 
6) Pakiet 6,  poz.1 - Czy Zamawiający dopuści bluzę chirurgiczną w kolorze niebieskim, o 
prostym kroju, wykonaną z miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 47g/m2, 
wycięcie pod szyją okrągłe zakończone lamówką, 1 kieszeń na piersi niepodzielna, 



pozostałe dwie na dole, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru poprzez lamówkę szyjną, 
rozmiary od S do XXL? 
Odp.: NIE. 
 
7) Pakiet 6, poz.2 - Czy Zamawiający dopuści spodnie chirurgiczne w kolorze niebieskim, 
wykonane z miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 47g/m2, nogawki proste 
obszyte, 1 kieszeń, rozmiary od S do XXL? 
Odp.: NIE. 
 
8) Pakiet 6, poz.3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny o gramaturze 56g/m2, 
zestaw posiadający 4 etykiety samoprzylepne, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?  
Odp.: NIE. 
 
9) Pakiet 6, poz.4 - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny w kolorze niebieskim 
(bluza i spodnie pakowane osobno w worek foliowy), o gramaturze 47g/m2 wykonany z 
miękkiej włókniny polipropylenowej, bluza z wycięciem pod szyją okrągłe zakończone 
lamówką, 1 kieszeń na piersi niepodzielna, pozostałe dwie na dole, oznaczenie 
kolorystyczne rozmiaru poprzez lamówkę szyjną? 
Odp.: TAK, pozostałe parametry jak w siwz. 
 
10) Pakiet 6, poz.4 - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej 
włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, pakowany w worek foliowy ? 
Odp.: NIE. 
 
11) Pakiet 6, poz.5 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej 
3warstwowej włókniny SMS? 
Odp.: NIE. 
 
12) Pakiet 6, poz.5 - Czy Zamawiając dopuści fartuch posiadający wzmocnienia o 
gramaturze 38g/m2 w przedniej części i na rękawach, rozmiary M, L (M o długości 124cm 
(+/-3cm), L-128 (+/-3cm), zapięcie na rzep w okolicy karku (lewy rzep 3cm x 13cm, prawy 
rzep 3cm x 7cm), posiada oznakowanie rozmiaru poprzez pieczątkę na opakowaniu, 
kolorową lamówkę adekwatną do rozmiaru fartucha, na zewnętrznym opakowaniu 4 
etykiety samoprzylepne umożliwiające wklejenie dla potrzeb dokumentacji.  
Odp.: NIE. 
 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienie do 
siwz, stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin 
wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.  
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