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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 10.09.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/74/15 
Dotyczy : dostawy odczynników chemicznych, kosmetyków oraz produktów biobójczych 
dla SPSK 2 PUM w Szczecinie. 

 

Wyjaśnienie nr  1 
 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
WYKONAWCA NR 1 
 
Dotyczy zadanie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki w  opakowaniu a 500ml, z 
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniającej pozostałe zapisy SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
WYKONAWCA NR 2 
 
Dotyczy produktów zamówienia: 
 
     Dotyczy Zadanie nr 3  
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki do pielęgnacji ciała pacjenta bez 

użycia wody, zawierającą m. in. substancję pochłaniającą nieprzyjemne zapachy, d-pantel, 
biokomleks lniany, betainę cukrową, kwas mlekowy w pojemności 500 ml z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? 

 
    Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pianki do pielęgnacji ciała 

pacjenta bez użycia wody, zawierającą m. in. substancję pochłaniającą nieprzyjemne 
zapachy,  d-pantenol, biokomleks lniany, betainę cukrową, kwas mlekowy w pojemności 
500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

 
Dotyczy zapisów umowy: 
 
1. Dotyczy § 10 ust. 1a Umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” 

zostało zastąpione słowem „zwłoki” ? 
     Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
2. Dotyczy § 10 ust. 1a Umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby kara w przypadku  

nieterminowej dostawy naliczana była od wartości brutto niezrealizowanej partii 
wyrobów? 

    Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
3. Dotyczy § 10 ust. 1b Umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby kara w przypadku 

odstąpienia od umowy naliczana była od wartości brutto niezrealizowanej umowy? 
     Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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WYKONAWCA NR 3 
 
W pozycji asortymentowej nr 20 błękit metylenowy Zamawiający wyspecyfikował 
opakowania 30 g. Czy w odniesieniu do ww. zapotrzebowania, Zamawiający dopuści 
opakowania 5g +25 g? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie błękitu metylenowego w 
opakowaniach 5g i 25g z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
 
Wyjaśnienie zamieszczane jest na więcej niż 2 dni przed terminem składania ofert w 
związku z powyższym zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. 
 
Termin składania ofert upływa dnia 15.09.2015 r. o godz. 10.00 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2015 r. o godz. 11:00 
 
 
                                                                                              
                                                                                              Z poważaniem  


