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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 202 

Dotyczy zapisów SIWZ 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi 
stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących 
nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - 
„Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do 
jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz  
z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone 
wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że 
jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy 
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie 
wykonawcy.” 
Odpowiedź – Zamawiający potwierdza  

 
Pytanie nr 203 

Dotyczy zapisów SIWZ 

W związku z rozbieżnościami zapisów SIWZ tzn. Dział VIII pkt. 1 ppkt. 12 oraz Dział VIII pkt. 5 
ppkt. 5.2 zwracamy się o jednoznaczne określenie na jakim etapie Zamawiający wymaga 
złożenia Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 9. 
Odpowiedź – Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 9 

wraz z ofertą (Dział VIII pkt.1 ppkt.12) 

 
Pytanie nr 204 

Dotyczy zapisów SIWZ – projekt umowy § 6 pkt. 9 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji 
oraz wymianę i/lub uzupełnienie braków ilościowych do 5 dni roboczych. 
Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar  
i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia 
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określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji  
i wymiana towaru w ciągu 2 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa 
będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona 
świadczenia niemożliwego. 
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji 

dotyczącej wadliwego wyrobu oraz wyminę towaru do 5 dni roboczych. Natomiast 

wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji na uzupełnienie braków ilościowych - 

zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 205 

Dotyczy zadania nr 16 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na przewody  

( Tubus ) wykonanej z folii PE o dużej wytrzymałości mechanicznej na rozerwanie z taśmą do 

mocowania na końcach. rozwijanej teleskopowo, rozmiar 13 x 235 cm? 

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie nr 206 

Dotyczy zadania nr 16 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na przewody  

( Tubus ) wykonanej z folii PE o dużej wytrzymałości mechanicznej na rozerwanie z taśmą do 

mocowania na końcach rozwijanej teleskopowo, rozmiar 13 x 244 cm? 

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

 
Elżbieta Czeszewska 
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Dyrektor 
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