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Do Oferentów 
 
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Zakup i sukcesywna dostawa jednorazowych 
materiałów medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2”. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-12/2020 wpłynęły 
poniższe zapytania:  
 

 

Pytanie nr 191 

Dotyczy zadania 21, poz. 1 i 2 
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwet dwuwarstwowych o rozmiarze: 75 x 
90 cm.  Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. W razie 
negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do odrębnego pakietu w celu 
umożliwienia złożenia oferty na tę pozycję większej liczbie Wykonawców a tym samym 
uzyskania przez Zamawiającego najbardziej konkurencyjnej cenowo oferty. 
Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 192 

Dotyczy zadania 21, poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwet dwuwarstwowych o rozmiarze: 100 
x 150 cm. Gramatura laminatu 57,5 g/m2.  Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. W razie 
negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu w celu 
umożliwienia złożenia oferty na tę pozycję większej liczbie Wykonawców a tym samym 
uzyskania przez Zamawiającego najbardziej konkurencyjnej cenowo oferty. 
Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 193 

Dotyczy zadania 21, poz. 3, 6, 8 
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwet dwuwarstwowych. Gramatura 
laminatu 57,5 g/m2. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 194 

Dotyczy zadania 21, poz.5 
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwet dwuwarstwowych o rozmiarze: 50 x 
75 cm. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 195 

Dotyczy zadania 21, poz. 7 
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwet dwuwarstwowych o otworze  
o średnicy 6 cm. Gramatura laminatu 57,5 g/m2.  Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.  
W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu w celu 
umożliwienia złożenia oferty na tę pozycję większej liczbie Wykonawców a tym samym 
uzyskania przez Zamawiającego najbardziej konkurencyjnej cenowo oferty. 
Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 196 

Dotyczy zadania 36, poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania fartucha o gramaturze 20 g/m2. Pozostałe 
wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 197 

Prosimy o informację do której godziny można składać próbki? - zgodnie z zapisem 

Zamawiającego: „Dodatkowo Wykonawcy przesyłają drogą pocztową, najpóźniej na dzień 

przed terminem otwarcia ofert, próbki celem oceny zgodności z opisem przedmiotu 

zamówienia”. 

Odpowiedź – Próbki należy przesyłać drogą pocztową, najpóźniej na dzień przed 

terminem otwarcia ofert do godziny 15:00.  

 

Pytanie nr 198 

Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do zadań, gdzie Zamawiający wymaga 

dostarczenia 5szt. próbek do każdego asortymentu. W celu oceny zgodności z opisem 

przedmiotu zamówienia, powinna wystarczyć jedna próbka z każdego asortymentu. 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 199 

Zwracamy się z prośba o wprowadzenie w § 8 wzoru umowy zapisu umożliwiającego stronom 

rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie 

następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem  

3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.” 

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 lat  
w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności 
oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych 
dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury 
postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za 
wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku 
prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane 
dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie 
dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania 
zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron 
w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do 
zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo 
zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów. 
Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 200 

Dotyczy wzoru umowy 

W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości 

spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu 

producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 7 wzoru umowy proponowanego zapisu: 

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia  kar lub odszkodowań zawartych 
niniejszej umowie  z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile 
opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemię 
Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu 
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz 
wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia  
i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych.”. 
Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 201 

Dotyczy wzoru umowy 

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wzoru umowy następującego paragrafu: 
„1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna 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. Dla 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 niezwłocznie ustalą zakres, 
alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi 
kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim 
jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, 
jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 
4. 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. 
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, 
że Strony postanowiły inaczej.” 
Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

 

 
Elżbieta Czeszewska 

…………………………….…….. 

Dyrektor 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl

