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                   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
 PUM w Szczecinie 
 Dział Zamówień Publicznych 

                                                                                                      Al.  Powstańców Wielkopolskich 72,  
 70-111 Szczecin 

                                                                                                tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    
 

Szczecin, dn. 24.07.2013 r. 

Znak sprawy: ZP/220/44/13 

Dotyczy: dostawa pieluch i podkładów dla dorosłych oraz pieluch dla dzieci dla SPSK nr 2 PUM                    

w Szczecinie. 

 

WYJAŚNIENIE NR 1 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 

z 2010 r., poz. 759), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Pytanie 1: Zadanie 1, poz. 2: czy zamawiający dopuści pielucho- wkładki anatomiczne dla dorosłych                  

o minimalnej chłonności dla rozmiaru M- 1290 ml oraz L- 2 000 ml?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 2: Zadanie 1, poz. 3: czy zamawiający dopuści podkład wysokochłonny o minimalnej chłonności 

1500 ml?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 3: Zadanie 1, poz. 4, 5: czy zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci bez ściągaczy taliowych                  

z przodu i z tyłu, posiadające za to specjalne wycięcie na kikut pępowiny, które chroni to delikatne miejsce 

przed podrażnieniem?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 4: Zadanie 1, poz. 6: czy zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci ze ściągaczem taliowym               

z tyłu, co nie ogranicza ruchów dziecka?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 5: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu paragraf 10, pkt 1 a) na następujący:           

„W przypadku opóźnienia w dostarczeniu zamówionych wyrobów lub opóźnienia w dostarczeniu wyrobów 

wolnych od wad- w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów                           

lub zareklamowanej partii wyrobów za każdy dzień zwłoki”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 6: czy zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna o której mowa w paragrafie 10 pkt. 1 b) 

naliczana była od wartości niezrealizowanej umowy?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 7: czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany 

obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Odpowiedź: możliwość zmian zgodnie z zapisem SIWZ. 

Pytanie 8: czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% 

zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz                     
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w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 

Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

  

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 
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 DYREKTOR SPSK-2 w Szczecinie 
 

 

 

 


