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Jawor , dnia 04-02-2021 r. 

 

Do zainteresowanych 

  

Dotyczy: Zapytania ofertowego: „Zakupu i dostawę leków, drobnego sprzętu 

stomatologicznego oraz materiałów medycznych dla Przychodni Rejonowej w Jaworze”. 

 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści załączników wyjaśniam, co następuje:  

 

Zamawiający informuje, że specyfikacja ilościowo- asortymentowa nie jest 
podzielona na pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane pozycje, 
podając cenę jednostkową za wybrany produkt. 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
TABELA 2 
 
Poz. 4 

Dotyczy STRZYKAWKI   20ml: Czy Zamawiający dopuści opakowanie strzykawek a’ 100 sztuk?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
TABELA 3 
 
Poz. 4  

Dotyczy USTNIKI PAPIEROWE:  Prosimy Zamawiającego o podanie parametrów ustnika.  

Odpowiedź: Ustniki do spirometru SPIROVIT SP1, średnica ustnika 30 mm. 
 
Poz. 5 
Czy Zamawiający doprecyzuje jaki rozmiar rurek ustno-gardłowych ma na myśli? 

Odpowiedź: Pozycja dotyczy rozmiaru 3 i 6. 
 
Poz. 8, 9, 10, 11 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że specyfikacja ilościowo- 
asortymentowa nie jest podzielona na pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę na 
wybrane pozycje. 
 
Poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowania a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 

160 opakowań po 50 sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Poz.10 
Czy Zamawiający dopuści fartuch jednorazowy flizelinowy z rękawami zakończonymi elastyczną 

gumką? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

Poz.10 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowania a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 

200 opakowań po 10 sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Poz. 13 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowania a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 
20 opakowań po 10 sztuk? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Poz. 18 

Dotyczy KIELISZKI j.u. : Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a’ 75 sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Poz. 22 
Czy Zamawiający dopuści żel do EKG o pojemności 250 ml z przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Poz. 24 

Czy Zamawiający doprecyzuje jaki rozmiar skalpela ma na myśli? 

Odpowiedź: rozmiar 12 

Poz. 25 

1.  Czy Zamawiający dopuści podkład papierowo-foliowy przy pozostałych parametrach 

bez zmian? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 
2. Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny papierowy o szerokości 50cm i długości 

50m z perforacją co 37,5 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

TABELA 4 

Poz.1 

Dotyczy PAPIER do USG 84 mm x12,5 m 84HG: Czy zamawiający wymaga zaoferowania oryginalnego 

papieru czy dopuszcza zaoferowanie zamiennika?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oryginalnego papieru do USG. 

 

TABELA 5 

Poz. 3  

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

Poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10cm x 10cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

Poz. 3-4 

1. Czy Zamawiający dopuści kompresy niejałowe pakowane po 100 sztuk z 

odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Kompresów niejałowych w opakowaniu a’ 

500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 2 opakowania. Produkt nie jest 

przedawany na sztuki. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Poz. 7 

1. Czy Zamawiający dopuści plastry poiniekcyjne w kolorze białym? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji z tabeli nr 5? Zgoda Zamawiającego pozwoli nam 

złożyć atrakcyjniejszą cenowo ofertę. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że specyfikacja ilościowo- 
asortymentowa nie jest podzielona na pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę na 
wybrane pozycje. 
 

3. Czy Zamawiający dopuści plastry poiniekcyjne w rozmiarze 1,6cm x 5,7cm w kolorze 

cielistym, jałowe i dokona modyfikacji wymaganej ilości sztuk z 3 opakowań na 750 

sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

TABELA 6 

Poz. 3 

Odnośnie Tabeli nr 6 poz. 3: „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które 

„zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla 

producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla 

producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów 

m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną 

produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), 

Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami 

wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych 

potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane 

zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical 

Device Regulation MDR 2017/745.” 

Odpowiedź: Tak 

Pytanie ogólne 
Czy oferta składana na maila ma być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
czy podpisana ręcznie i w postaci skanu przesłana na maila? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w dwóch postaciach. 
 
 

DOTYCZY WZORU UMOWY 

Dot. Wzór umowy - §3 ust. 1, 2 

Czy Zamawiający wrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych od daty złożenia 

Zamówienia, oraz w wyjątkowych przypadkach „na cito” w ciągu 72 godzin?  
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy przez wykonawcę do 5 dni 
po otrzymaniu zamówienia mailem oraz dostawy „na cito” w ciągu  72 godzin. 
 

Dot. Wzór umowy - §6  

Zwracamy się z prośba o modyfikację zapisu w sposób następując: 

„W przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn produktów stanowiących przedmiot zamówienia, 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, dostarczając za zgodą 

Zamawiającego ich pełny odpowiednik. „  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy. 
 

Dot. Wzór umowy - §6  

 W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej, zwracamy się z prośba o modyfikację 
zapisu w sposób następując: 
„W przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn produktów stanowiących przedmiot zamówienia, 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, dostarczając za zgodą 

Zamawiającego ich pełny odpowiednik, lub umożliwi zakup niezrealizowanej dostawy u innego 

wskazanego przez Wykonawcę podmiotu zobowiązując się do pokrycia ewentualnej różnicy ceny 

wynikającej z takiego zakupu.  Różnica w cenie zakupu towaru u innych dostawców nie może 

przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego  przedmiotu umowy wynikającego z 

cennika stanowiącego załącznik nr 1  do niniejszej umowy.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści umowy. 
 
 
Dot. projektu umowy  

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych 
związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność 
m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, 
restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu) zwracamy się z prośbą o modyfikację 
umowy poprzez dodanie zapisu  o następującej treści: 
 

 
SIŁA WYŻSZA 

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z 
winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

2. Do celów Umowy „Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron 
oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które 
uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, 
rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich 
okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób 
realizacji Umowy.  

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do 
kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w 
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jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana  do podjęcia wszelkich działań zmierzających do 
wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej. 

5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania Siły wyższej, na czas 
działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są 
wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W 
czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie 
nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami 
zakupów interwencyjnych. 

6. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w 
drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych 
zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści umowy. 

 

Wszelkie zmiany treści wzoru umowy zaznaczono kolorem czerwonym. 

 
W związku z licznymi pytaniami termin składania ofert zostaje 

przesunięty do dnia  09.02.2021 r. do godz. 10:00. 
 

Z poważaniem 
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