
Grudziądz, dnia 08.04.2019 r.  
 
 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
ZP-  589/19 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy towarów dla sklepu medycznego (znak 
sprawy: S/1/PN/19). 
 
 
 

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań Zamawiający niniejszym udziela 
następujących odpowiedzi: 

   
Pytanie 1: Zadanie 17 Kompresy żelowe zimno-ciepłe 
Czy Zamawiający dopuści kompresy żelowe zimno-ciepłe o poniższych wymiarach: 
 

1. Rozmiar 20x18cm 
2. Rozmiar 20x28cm 
3. Rozmiar 8x12cm 

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje w przedmiotowym zakresie zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 2: Zadanie 5 Akcesoria do rehabilitacji  
pdpkt. 2 Piłki rehabilitacyjne małe z kolcami: Czy Zamawiający dopuści piłki rehabilitacyjne małe z 
kolcami o rozmiarze 5 cm? Reszta rozmiarów piłek bez zmian. 
Odp. Zamawiający dopuści w zadaniu 5 w pkt. 2a piłki rehabilitacyjne małe z kolcami w 
rozmiarze 5cm. 
 
Pytanie 3: Zadanie 13 Kliny przeciwobrzękowe dla amazonek 
Czy Zamawiający dopuści kliny przeciwobrzękowe o poniższych wymiarach: 
 

1) Klin p/obrzękowy 44x33x22 cm  
2) Klin p/obrzękowy wgłębny 48x38x25 cm 
3) Klin p/obrzękowy 48x38x25 cm 
4) Klin p/obrzękowy wgłębny 53x37x29 cm 

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje w przedmiotowym zakresie zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 4: Zadanie 18 Pozycja 1: Proszę o doprecyzowanie Państwa oczekiwań względem wózków 
inwalidzkich. Na podstawie podanego przez Państwa opisu nie jest możliwe aby przygotować ofertę 
cenową. Zapis „(…)z opcjami dodatkowymi dopasowany do potrzeb i schorzenia pacjenta” jest 
ogólny i nie możliwy do zinterpretowania w taki sposób aby przedstawić ofertę cenową. 
 
Pytanie 5: Zadanie 18 Pozycja 2: Proszę o doprecyzowanie Państwa oczekiwań względem wózków 
inwalidzkich. Na podstawie podanego przez Państwa opisu nie jest możliwe aby przygotować ofertę 
cenową. Zapis „(…)z opcjami dodatkowymi dopasowany do potrzeb i schorzenia pacjenta” jest 
ogólny i nie możliwy do zinterpretowania w taki sposób aby przedstawić ofertę cenową. 
 
Pytanie 6: Zadanie 18 Pozycja 3: Proszę o doprecyzowanie Państwa oczekiwań względem wózków 
inwalidzkich. Na podstawie podanego przez Państwa opisu nie jest możliwe aby przygotować ofertę 



cenową. Zapis „(…)z opcjami dodatkowymi dopasowany do potrzeb i schorzenia pacjenta” jest 
ogólny i nie możliwy do zinterpretowania w taki sposób aby przedstawić ofertę cenową. 
 
Pytanie 7: Zadanie 18 Pozycja 4: Proszę o doprecyzowanie Państwa oczekiwań względem wózków 
inwalidzkich. Na podstawie podanego przez Państwa opisu nie jest możliwe aby przygotować ofertę 
cenową. Zapis „(…)z opcjami dodatkowymi dopasowany do potrzeb i schorzenia pacjenta” jest 
ogólny i nie możliwy do zinterpretowania w taki sposób aby przedstawić ofertę cenową. 
Odp. Ad. 4-7 
 Zamawiający w poz. 1-4 opisując wózki inwalidzkie podał zasadniczą cechę charakteryzującą 
dany wózek inwalidzki, czyli rodzaj wózka inwalidzkiego, zgodnie z wymaganiami Narodowego 
Funduszu Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. tj. 
odpowiednio wózek standardowy, ultralekki, specjalny, aktywny.  
Dla Zamawiającego oczywistym jest, że Wykonawca, który prowadzi działalność obejmującą ten 
zakres posiada wiedzę, że wózek inwalidzki musi być dopasowany do indywidualnych potrzeb 
pacjenta jak również do rodzaju schorzenia  pacjenta i właśnie taki zapis został uwzględniony 
przez Zamawiającego w opisie wózków inwalidzkich i z tego względu niemożliwym jest bardziej  
precyzyjne dookreślenie wszystkich cech, możliwości i właściwości każdego z rodzajów wózków 
inwalidzkich.  
 
Pytanie 8: Zadanie 18 Pozycja 5:  

1) Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażone w siłowniki firmy DEWERT?   
Zaproponowany siłownik działa w ten sam sposób i w tej samej jakości co oczekiwany.  
Odp. Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne w sytuacji, gdy w opisie 
przedmiotu zamówienia zostały użyte  znaki towarowe lub pochodzenie 
towaru/technologia od określonego producenta. 
Obowiązki Wykonawcy, który proponuje rozwiązanie równoważne do opisanych w 
SIWZ zostały określone w pkt. III. 4 ppkt. 1) i 2). 
 

2) Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 1050 mm?  
Zaproponowana szerokość różni się tylko o 3 cm od oczekiwań Zamawiającego. 

3) Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2140 mm? 
Zaproponowana długość różni się o 11 cm od oczekiwań Zamawiającego. Krótsze łóżko 
cechuje się łatwością manewrowania np. w mniejszych pomieszczeniach, natomiast nie traci 
właściwości użytkowych. 

Odp. Ad. 2) i 3) 
Tak. Zamawiający zmienia w przedmiotowym zakresie opis w formularzu cenowym zadania 
18 w poz. 5 ( w załączeniu aktualny formularz cenowy zadania 18). 
 

 
Zamawiający niniejszym zmienia zapisy w treści SIWZ 

 
X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym 
atramentem.  
Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 
Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale 
złączone  w celu zapobieżenia ich dekompletacji.  
Wskazane jest, aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający 
wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której 
dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty. 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 



W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w 
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i 
usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku 
z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” 
nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób 
gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność 
do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: 

 

 „Przetarg nieograniczony – dostawy towarów dla sklepu medycznego 
Znak sprawy: S/1/PN/19 

„Nie otwierać przed 15.04.2019 r. godz. 12.30” 
Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną 
kopertę zawierająca dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi taki przypadek. 
 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 
Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 
(oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 15.04.2019 r. godz. 12.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień 
Publicznych , w dniu 15.04.2019 r.  o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy 
otwieraniu ofert. 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
 dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) cen zawartych w ofertach. 
Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org  w 
miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu. 
 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie. 


