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Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DGt.LAp.651,693,692,706.ZO-19.2016 Rybnik, 21.11.2016 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia zorganizowanego w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne 

dostawy drobnych materiałów medycznych i pieluchomajtek dla potrzeb SP ZOZ 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

(DZp.DGt.LAp.651,693,692,706.ZO-19.2016) 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI FORMULARZA OFERTY NR 1 Z DNIA 21.11.2016 r. 

 

 

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 

działając na podstawie § 8 ust. 13 Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień (Załącznika 

do Zarządzenia Dyrektora nr 36/2015/ORG-FIN/8 z dnia 30.04.2015 r.), zwanego dalej WRUZ, 

wyjaśnia co następuje: 

Pytanie 1 

Projekt Umowy 

§ 3, ust. 4 – wnosimy o zmianę zapisów umowy poprzez wykreślenie: „… nie daje Wykonawcy 

prawa do powstrzymania się z wykonaniem niniejszej umowy” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy. 
 

Pytanie 2 

Projekt Umowy 

§ 4, ust. 1 – wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i 

obniżenie ich wysokości w następującym zakresie: 

§ 4, ust. 1, pkt 1 do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy; 

§ 4, ust. 1, pkt 2 do kwoty 10 % wartości niezrealizowanej części umowy; 

§ 4, ust. 1, pkt 3 do kwoty 0,5% wartości nie dostarczonej części zamówienia; 

§ 4, ust. 1, pkt 4 do kwoty 0,5% wartości wadliwej części zamówienia; 

§ 4, ust. 1, pkt 6 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy. 

Odpowiedź: 

§ 4, ust. 1, pkt 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy. 

§ 4, ust. 1, pkt 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy. 

§ 4, ust. 1, pkt 3 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów. § 4, ust. 1, pkt 3 projektu umowy 

przyjmuje brzmienie: 0,5% wartości brutto nie dostarczonej partii zamówienia, w przypadku nie 

dostarczenia towaru w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

§ 4, ust. 1, pkt 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy. 

§ 4, ust. 1, pkt 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy. 
 

Pytanie 3 

Pakiet nr 1 poz. 7  

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Lifepack 12 o wymiarach 107 mm x 

23m.  
 



Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie papieru do aparatu Lifepack 12 o wymiarach 107mm 

x 23m. 

 

Pytanie 4 

Pakiet nr 1 poz. 8  

Prosimy o wyjaśnienie, czy w poz. 8 należy wycenić 2 szt. elektrod, czyli 1 op. = 2szt. czy 2 op. 

(op. = 2 szt.), ponieważ elektrody do defibrylacji zawsze są sprzedawane i używane parami. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należy wycenić 2 opakowania (po 2 sztuki w opakowaniu). 

 

Pytanie 5 

Projekt umowy § 2 ust. 2 

Prosimy o podanie oczekiwanego terminu dostaw. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż termin dostawy wynosi 3 dni robocze. 

 

Pytanie 6 

Projekt umowy § 2 ust. 2 

Prosimy o dopuszczenie terminu dostaw wynoszącego 5 dni roboczych. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie terminu dostaw wynoszącego 5 dni roboczych. 

 

Pytanie 7 

Projekt umowy § 2 ust. 2 

Prosimy o wyjaśnienie czy asortyment z pakietu 1 ma być dostarczany do jednego miejsca (czy do 

apteki czy do magazynu) czy do obu tych miejsc? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w obrębie danego pakietu asortyment ma być dostarczany do jednego 

miejsca. W przypadku Pakietów 1,2,3 i 6 dostawa do Magazynu Technicznego, w przypadku 

Pakietów 4 i 5 dostawa do pomieszczeń magazynowych Apteki Szpitalnej. 

 

Pytanie 8 

Projekt umowy § 4 ust. 1 pkt. 1 i 2 

Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wartość brutto części umowy pozostałej do realizacji. 

Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 4 ust. 1 pkt. 1 i 2  stoi w 

sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego 

(Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna 

ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna 

– tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego 

wzbogacenia wierzyciela”. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy. 

 

Pytanie 9 

Projekt umowy § 4 ust. 1 pkt. 4 

Prosimy o zmianę kary umownej na 2% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia 

w jego wymianie. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 4 ust. 1 

pkt. 4  stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu 

Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco 



wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W 

przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - 

prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy. 
 

Pytanie 10 

Projekt umowy § 4 ust. 1 pkt. 5 i 6 

Prosimy o zmianę kary umownej na 5% wartość brutto części umowy pozostałej do realizacji. 

Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 4 ust. 1 pkt. 5 i 6  stoi w 

sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego 

(Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna 

ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna 

– tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego 

wzbogacenia wierzyciela”. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy. 

 

Pytanie 11 

Pakiet 2 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce o wymiarach 50x160cm 25szt w rolce? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza prześcieradło w rolce o wymiarach 50x160cm 25szt w rolce. 

 

Pytanie 12 

Pakiet 4 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści myjki o gramaturze 90g, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza myjki o gramaturze 90g, spełniające pozostałe wymagania 

Zamawiającego. 

 

Pytanie 13 

Dot. Pakietu nr 5, poz. 1.   

Czy zamawiający dopuści pieluchomajtki o anatomicznym kształcie z absorbentem moczu 

neutralizującym nieprzyjemny zapach wykonane w całości z laminatu paroprzepuszczalnego, 

- z zapobiegającymi wypływowi kału i moczu falbankami bocznymi skierowanymi do zewnątrz 

- chłonność 2500ml 

- obwód bioder 100-150cm, rozmiar L 

- posiadające wskaźnik wilgotności 

- posiadające 2 pary nieelastycznych przylepcorzepów wielokrotnego użytku 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki o anatomicznym kształcie z absorbentem moczu 

neutralizującym nieprzyjemny zapach wykonane w całości z laminatu paroprzepuszczalnego, 

- z zapobiegającymi wypływowi kału i moczu falbankami bocznymi skierowanymi do zewnątrz 

- chłonność 2500ml 

- obwód bioder 100-150cm, rozmiar L 

- posiadające wskaźnik wilgotności 

- posiadające 2 pary nieelastycznych przylepcorzepów wielokrotnego użytku 

Pytanie 14 

Pakietu nr 5, poz. 2.   



Czy zamawiający dopuści pieluchomajtki o anatomicznym kształcie tzw. nocne z absorbentem 

moczu neutralizującym nieprzyjemny zapach wykonane w całości z laminatu 

paroprzepuszczalnego, 

- z zapobiegającymi wypływowi kału i moczu falbankami bocznymi skierowanymi do zewnątrz 

- chłonność 3000 ml 

- obwód bioder 100-150cm, rozmiar L 

- posiadające wskaźnik wilgotności 

- posiadające 2 pary nieelastycznych przylepcorzepów wielokrotnego użytku 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki o anatomicznym kształcie tzw. nocne z absorbentem 

moczu neutralizującym nieprzyjemny zapach wykonane w całości z laminatu 

paroprzepuszczalnego, 

- z zapobiegającymi wypływowi kału i moczu falbankami bocznymi skierowanymi do zewnątrz 

- chłonność 3000 ml 

- obwód bioder 100-150cm, rozmiar L 

- posiadające wskaźnik wilgotności 

- posiadające 2 pary nieelastycznych przylepcorzepów wielokrotnego użytku 

Pytanie 15 

Dot. Pakietu nr 5, poz. 1-2.   

Czy zamawiający dopuści dokument potwierdzający chłonności, wydany przez producenta i odstąpi 

od wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez niezależny instytut badawczy w zakresie 

chłonności i hypoalergiczności?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie dokumentu potwierdzającego chłonność wydanego 

przez producenta. 

Pytanie 16 

Pytania do projektu umowy: 

1. Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, ze za dni robocze uważa dni od poniedziałku do piątku za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Czy Zamawiający zgadza się zapisać w art. 3 pkt 4, że zakaz nieblokowania dostaw 

obowiązuje w przypadku gdy opóźnienie w zapłacie nie przekracza 60 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy. 

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało 

zastąpione słowem „zwłoki”? 

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (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 19 września 

2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko 

takich czynników, za które jest odpowiedzialny.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy. 

Pytanie 17 

Pakiet 2, poz. 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła jednorazowego w rolce o 

wymiarach 50x160cm, 25 sztuk w rolce? 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza prześcieradło w rolce o wymiarach 50x160cm 25szt w rolce. 

 

Pytanie 18 

Pakiet 2, poz. 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła jednorazowego z flizeliny o 

wymiarach 140x210cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza prześcieradło jednorazowe z flizeliny o wymiarach 140 x210 cm. 

Pytanie 19 

Pakiet 2, poz. 5: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaczki sanitarna męska poj. 1000 ml (z 

przykrywką), spełniającej pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza kaczki sanitarne męskie pojemność 1000ml (z przykrywką), spełniające 

pozostałe wymagania Zamawiającego. 

Pytanie 20 

Pakiet 3, poz. 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnik na odpady medyczne 3,5-4 L? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika na odpady medyczne 3,5 – 4L. 

Pytanie 21 

Pakiet 2, poz. 4: 

Czy Zamawiający oczekuje miski nerkowatej o pojemności 700 ml, wykonanej z masy celulozowej 

o właściwościach nieprzemakalnych przez 4 godziny dla płynów o temperaturze 45°C? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga miski nerkowatej o pojemności 700 ml, wykonanej z masy celulozowej o 

właściwościach nieprzemakalnych przez 4 godziny dla płynów o temperaturze 45°C 

Pytanie 22 

Pakiet 6, poz. 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu długości 150 cm, spełniających pozostałe 

wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenu długości 150cm, spełniających pozostałe wymagania 

Zamawiającego. 

Pytanie 23 

Pakiet 1, poz. 6: 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rozmiaru elektrody, czy Zamawiający oczekuje 

elektrody o średnicy 40 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga elektrod EKG dla dorosłych o średnicy 40mm. 

 

Pytanie 24 

Pakiet 4 

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną w 100% z podkładów watolinowych? 

Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak  

i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. W związku z tym, czy Zamawiający 

dopuści taką myjkę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjki o gramaturze 100g/m2 wykonanej w 100%  

z podkładów watolinowych. 

 



 

 

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 15 WRUZ, zmienia 

treść Formularza oferty zgodnie z treścią załącznika do niniejszego pisma (Formularz oferty po 

zmianach z dnia 21.11.2016).   
 

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert: 23.11.2016 r, godz. 10:00 

Nowy termin otwarcia ofert: 23.11.2016 r., godz. 10:30 

 

 

 

 Z poważaniem 

 

       Dyrektor Szpitala 

       Andrzej Krawczyk 

 

        

 

 

 

 

 


