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Wszyscy uczestnicy postępowania  
 

 

 
Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł na 

sprzedaż i dostawę kapturków do termometru, basenów sanitarnych, kaczek męskich, ręczników jednorazowych fryzjerskich, 

dezynfekcji małych powierzchni do  Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.5.21  

 

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących 

wyjaśnień: 

 

Pytanie 1, dot. Grupa 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania w ramach grupy nr 3 ręczników z chłonnej włókniny o strukturze siateczki? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w ramach grupy nr 3 ręczników z chłonnej włókniny o strukturze siateczki. 

 

Pytanie 2, dot. Grupa 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy nr 3 ręczników pakowanych po 50 szt.?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w ramach grupy nr 3 ręczników pakowanych po 50 szt.. 

 

Pytanie 3, dot. Grupa 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie stosownego oświadczenia w przypadku złożenia oferty w ramach grupy nr 3 

na ręczniki jednorazowe fryzjerskie, które nie są wyrobem medycznym? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza przedłożenie stosownego oświadczenia w przypadku złożenia oferty w ramach grupy nr 3 na 

ręczniki jednorazowe fryzjerskie, które nie są wyrobem medycznym. 

 

Pytanie 4, dot. Grupa 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy nr 3 ręczników w rozmiarze 40x70 cm? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza w ramach grupy nr 3 ręczniki w rozmiarze 40x70 cm. 

 

Pytanie 5, dot. Zapisów Zapytania Ofertowego: 

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym 

implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces 

realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych 

warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w 

miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z 

dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został 

dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy 

obecnie do czynienia? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym. 

 

Pytanie 6, dot. Zapisów Zapytania Ofertowego: 

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym 

implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces 

realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy 

z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 

COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 



4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją 

wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym. 

 

Pytanie 7, dot. Zapisów Zapytania Ofertowego: 

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym 

implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces 

realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – 

pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w 

zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po 

jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków 

natury prawno-finansowych z tym związanych?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym. 

 

Pytanie 8, dot. Zapisów Zapytania Ofertowego: 

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z 

tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces 

realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych 

warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji 

cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający 

wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z 

wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z 

nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym. 

 

Pytanie 9, dot. Grupa 4: 

Czy w grupie nr 4 poz. 1 – Zamawiający mógłby dopuścić suche bezwłóknowe chusteczki wykonane z wysokiej jakości, nie 

pozostawiającej kłaczków nietkanej mieszany włókien syntetycznych (poliester) do stosowania z dowolnymi środkami 

myjącymi lub dezynfekującymi  o wymiarach 32 cm x 30 cm i gramaturze 50g/m² z dystrybutorem wykonanym z 

polipropylenu, który  może być myty w zmywarce do naczyń w temp. do 60°C? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza suche bezwłóknowe chusteczki wykonane z wysokiej jakości, nie pozostawiającej kłaczków 

nietkanej mieszany włókien syntetycznych (poliester) do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi  

o wymiarach 32 cm x 30 cm i gramaturze 50g/m² z dystrybutorem wykonanym z polipropylenu, który  może być myty w 

zmywarce do naczyń w temp. do 60°C . 

 

Pytanie 10, dot. Grupa 4: 

Czy w grupie nr 4 poz. 2 – Zamawiający mógłby dopuścić suche bezwłóknowe chusteczki wykonane z wysokiej jakości, nie 

pozostawiającej kłaczków nietkanej mieszany włókien syntetycznych (poliester) do stosowania z dowolnymi środkami 

myjącymi lub dezynfekującymi  o wymiarach 32 cm x 30 cm i gramaturze 50g/m²?                                                                                                             

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza suche bezwłóknowe chusteczki wykonane z wysokiej jakości, nie pozostawiającej kłaczków 

nietkanej mieszany włókien syntetycznych (poliester) do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi  

o wymiarach 32 cm x 30 cm i gramaturze 50g/m² . 

 


