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Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z 

zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” 

realizowany zgodnie z umową nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0083/20-00 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowany za środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, 

Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. 

Sejny, 07.09.2021 r. 

 

 

Znak postępowania: 12/ZP/2021 

Dotyczy: Sprzęt medyczny – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby punktu pralniczego.  

 

Wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na 

podstawie art. 285 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

z 2019 r. Dz.U. poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w 

postępowaniu zapytań i wątpliwości Wykonawców. 

 

Dot. pkt. 2. Wyposażenie Punktu pralniczego (wózki transportowe, półki, regały, sprzęt komputerowy, 

itp.)-„Regały ruchome”. 

1. Czy Zamawiający dopuści wysokość szyny jezdnej min. 12 mm? Wyższa szyna jezdna 

powoduje stabilniejszy tor jazdy regału. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza wysokość szyny jezdnej min. 12 mm. Szyny (góra) 

muszą być zlicowane z powierzchnią posadzki i uziemione. 

Dot. pkt. 2. Wyposażenie Punktu pralniczego (wózki transportowe, półki, regały, sprzęt komputerowy, 

itp.)-  „Biurka komputerowe szer. 160 cm, gł 75 cm” 

2. Czy Zamawiający dopuści biurka o głębokości 800 mm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający dopuści nogi i stopy stelaża lakierowane proszkowo na jeden i ten sam kolor 

do wyboru spośród dwóch: RAL 9006 srebrny lub RAL 9005 czarny? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający dopuści każdą nogę wykonaną ze stalowej rury o przekroju prostokątnym 

80x60 mm oraz z jednej stopy wykonanej ze stali lakierowanej proszkowo? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

5. Czy Zamawiający dopuści połączenie nogi ze stopą za pomocą połączenia spawanego 

wykonanego po spodniej strony zapewniającego estetykę wykonania jak przy pomocy śrub? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

6. Czy Zamawiający dopuści połączenie nóg za pośrednictwem podłużnicy za pomocą złącz 

śrubowych lub spawane? Nadmieniamy, że oba połączenia są równoważne. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Dot. pkt. 3. Zakup sprężarki układu istniejącego sprężonego powietrza. 

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje pistoletu do sprężonego powietrza z 

przewodem i wyposażeniem, czy zestaw ma zawierać sprężarkę? 

2. Proszę o doprecyzowanie jakiej średnicy złączki do wody Zamawiający oczekuje? 

3. Proszę o doprecyzowanie jakich specjalnych końcówek Zamawiający oczekuje? 
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4. Proszę o doprecyzowanie jakich specjalnych szczotek Zamawiający oczekuje? 

Odpowiedź dot. pyt. 1,2,3,4. Zamawiający oczekuje sprężarki podającej sprężone powietrze 

do pomieszczenia mycia sprzętu. W pomieszczeniu tym ma być zamontowane gniazdo do 

sprężonego powietrza do podłączenia pistoletu sprężonego powietrza z przewodem. 

Dot. SWZ pkt. XVII 

1. W związku ze stanem prac remontowych toczących się u Zamawiającego, co do których 

nabyliśmy wiedzę podczas wizji lokalnej, możliwe jest, że prace te nie zostaną zakończone na 

tyle wcześnie, aby Wykonawca zdążył z realizacją montażu mebli i urządzeń przewidzianych 

niniejszym postępowaniem, w jednym z dwóch możliwych do zadeklarowania terminów, czyli 

do 15.10.2021 albo do 31.10.2021, które sztywno zdefiniował Zamawiający. Ponieważ 

Zamawiający wprowadził w aktualnym postępowaniu kryterium oceny ofert, którym jest termin 

wykonania montażu mebli i urządzeń w ww. terminach, uważamy, że kryterium powinno być 

sformułowane w korelacji z zakończeniem prac remontowych, a w związku z tym określone nie 

terminem kalendarzowym, a okresem czasu liczonym od terminu zakończenia prac 

remontowych. Zamawiający przewidział w §9 pkt. 2 projektu umowy, że realizacja rozpocznie 

się „…od dnia zawiadomienia go (Wykonawcy) o terminie odbioru końcowego”. Jeśli zatem 

korelacja rozpoczęcia realizacji jest przewidziana w stosunku do zakończenia prac 

remontowych w umowie, to i w SWZ termin realizacji powinien być określony okresem „od 

dnia odbioru końcowego”, od dnia zakończenia prac remontowych (budowlanych). W związku 

z tym prosimy o kryterium oceny „termin wykonania” w postaci tygodni od momentu 

zakończenia prac remontowych. W zakończonym postępowaniu 10/ZP/2021 Zamawiający 

zaproponował prawie 2 miesiące na realizację umowy, w związku z tym proponujemy o 

ustanowienie proporcjonalnego do wyznaczonego w postępowaniu 10/ZP/2021 kryterium w 

postaci: 

Termin wykonania przedmiotu umowy 60 dni od momentu zawiadomienia Wykonawcy o 

terminie odbioru końcowego – 0 pkt. 

Termin wykonania przedmiotu umowy 30 dni od momentu zawiadomienia Wykonawcy o 

terminie odbioru końcowego – 20 pkt. 

Czy Zamawiający zgodzi się na proponowane kryteria oceny ofert? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach swz. 

2. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe kryteria, to prosimy o ustanowienie innych, 

jednak pozostających w korelacji z zakończeniem prac remontowych, o których piszemy w 

pyt.1. 

      Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach swz. 

Dot. projektu umowy- zał. nr 3 

1. Jeśli Zamawiający zmienił kryteria oceny ofert, o które pytaliśmy w pytaniach dotyczących pkt. 

XVII SWZ, to prosimy o zmianę będących jej konsekwencją w § 2. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach swz. 

2. Nie jest dla nas zrozumiały sposób określenia wysokości kar poprzez stosunek do minimalnego 

wynagrodzenia w danym roku. Prosimy o określenie go poprzez stosunek do wartości umowy. 

Uważamy także, że jest ona w tym momencie zbyt wysoka. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach swz. 

3. Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie wysokości kar w § 7 pkt. 1 i pkt. 2 do 5 %? Jest 

to powszechnie występująca w umowach dostaw wysokość kar. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

4. Prosimy o dodanie zapisu: 
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„Wykonawca nie będzie obciążany karami w przypadku opóźnień w zakończeniu prac 

remontowych i ich odbiorze końcowym, uniemożliwiających rozpoczęcie realizacji niniejszej 

umowy przez Wykonawcę”. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach swz. 

 

         Dotyczy: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.                  

1. Prosimy o modyfikację załącznika i uzupełnienie go o brakujące rubryki, w których należy 

podać oferowany termin realizacji. Termin realizacji stanowi nowo dodane (w stosunku do 

poprzedniego postępowania) kryterium oceny ofert. Dane do wpisania terminu realizacji są 

obligatoryjne, bez nich nie będzie można dokonać oceny ofert. 

Odpowiedź. Poniżej, zamawiający przedstawia poprawiony załącznik nr 1. 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

 
 

          pieczęć firmowa Wykonawcy 
  ..................dnia............................ 

 
         
              FORMULARZ  OFERTOWY 
I. Dane dotyczące Wykonawcy: 

 
 
 
 

Pełna nazwa Wykonawcy /firma, , w zależności od 
podmiotu:  

Wypełnia Wykonawca  

Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo) 
 

NIP: 
 

Regon 
 

 KRS /CEIDG  Działający zgodnie z wpisem do……….. 
prowadzonego przez……….  pod numerem 

KRS/CEIDG …………….(jeżeli dotyczy): 
Kapitał zakładowy (jeżeli dotyczy ): 

 

Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr 
telefonu: 
 

 

 
Nr faksu służbowego, czynnego całą dobę, za pomocą 
którego zamawiający będzie przysyłał stosowne 
dokumenty dotyczące przedmiotowego 
postępowania: 
 

 

Kontakt internetowy (strona www., e-mail): 
 
 
 

 

E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę: 
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Numer konta bankowego na, które należy  dokonać 
zapłaty:  

 
II. Przedmiot oferty: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj …………………………………… 
 
w cenie ryczałtowej: 

Kwota netto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia: 

 
…………………………………PLN 
 

Zastosowana stawka VAT w % ……………..% 
Kwota  brutto  za wykonanie 
przedmiotu zamówienia  

 
………………………………… PLN 
 
 

 
Udzielamy (wypełnić właściwe) : 
 

 - 12-m-cy (co najmniej 12 miesięcy gwarancja i 12 miesięcy rękojmia). 

 
 - 24 m-cy (co najmniej 24 miesięcy gwarancja i 24 miesięcy rękojmia). 

 
 - 36 m-cy (co najmniej 36 miesięcy gwarancja i 36 miesięcy rękojmia). 

 
gwarancji i rękojmi  na wykonane przedmiotu zamówienia składające się na przedmiot zamówienia (co 

najmniej 12 miesięcy gwarancja i 12 miesięcy rękojmia). 

Należy zaznaczyć odpowiednie pole) 

    
Przedmiot umowy wykonamy do ……………………………………………………………………………………………. 

(wpisać 15.10.2021 r. lub 31.10.2021 r. ) 
 
III. Płatność 

 

Zamawiający przewiduje płatność w terminie  30 dni od daty otrzymania faktury po dostarczeniu i zamontowaniu 

urządzeń. 

IV. Oświadczenia Wykonawcy : 
Oświadczamy, że: 
 
1. jestem małym/średnim przedsiębiorstwem (proszę zaznaczyć odpowiednie pole): 
                 Tak 
                 Nie 

(Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36): 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 
milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.) 

2. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawartymi  
w niej warunkami umowy. Nie wnosimy zastrzeżeń co do ich treści i zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy zgodnie z przedstawionymi warunkami, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego 
oraz do przystąpienia do zgodnej z nimi realizacji zamówienia niezwłocznie po jej podpisaniu. 

3. przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego, 
4. składamy wadium w wysokości: 4.000,00 zł 
5. wybór oferty nie będzie/ będzie1 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo 
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zamówień Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT  
informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego oraz wartość tej usługi bez kwoty VAT. 

6. do realizacji czynności określonych w Rozdziale 27  SIWZ zostaną zaangażowane osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy. 

7. Oświadczamy, że w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ponosimy solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 

8. Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: 
 

       Tak *  Nie 
 

*Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy  części zamówienia i są mu znane nazwy firm 
podwykonawcy należy wypełnić poniższą tabelę;   
W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom , należy wskazać wartość 
lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub  podwykonawcom 
 

części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę: 

…………….. 

Nazwa/firma podwykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub  
podwykonawcom:…………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku 
wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

10. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub  art. 14 RODO 2) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

11. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas określony w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

12. Podane ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 
niniejszej oferty.  

13. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 K.K.) 

14. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami została złożona na …….. stronach kolejno 
ponumerowanych od 1 do ……………… . 

15. Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam 
      zamówienia to: ................................................................... nr tel. ............................................................. 
 
 Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1/ ................................................................................. 
2/ ................................................................................. 
3/ ................................................................................. 
4/ ................................................................................. 
                                                                      

 
…………………………………… 

Miejscowość / Data 
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……………………………………………………………………………………………………………. 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

 

 

 

 

 

 


