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   Opole, 11.10.2022r.  

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – z możliwością negocjowania 
treści ofert w celu ich ulepszenia,  zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy PZP, pn.” Dostawa akcesoriów oraz 
instrumentarium do zabiegów laparoskopowych na potrzeby SPZOZ  Opolskie Centrum Onkologii   w Opolu 
na okres 12 miesięcy”,  nr popostępowania:FAZ.2800.66.2022-TP. 

Działając w oparciu o art. 284 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji w zakresie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 
Pytanie1 

 

1. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia (narzędzia) oraz fakt, że towar jest produkowany pod 
zamówienie i znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, a także obecną sytuację wynikającą  
z pandemii COVID-19 i WOJNY oraz światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie 
łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla 
pozycji 1-14 (zał. 1.2) do 42 dni, dla pozycji1 5-17(zał. 1.2) do 60 dni? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pozycji 1-14 (zał. 1.2) do 42 dni, dla 
pozycji1 5-17(zał. 1.2) do 60 dni. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika 1.2 
zmieniając  maksymalny termin dostawy w pozycji 1-14 z 5 dni  na maksymalny termin dostawy  do 42 dni, dla 
pozycji15-17 z 14 dni na maksymalny termin dostawy do 60 dni. 
 

2. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących kar umownych zawartych w par. 6 ust. 1,2 
projektowanych postanowień umowy, w taki sposób, aby były naliczane za każdy dzień „zwłoki” a nie 
„opóźnienia”. Obecny zapis jest niezgodny ustawą p.z.p. z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019).  
W art. 433 ustawy p.z.p. został zamieszczony katalog klauzul niedozwolonych, których Zamawiający nie może 
wprowadzić do treści umowy o zamówienie publiczne. Jedną z takich klauzul jest określanie odpowiedzialności 
Wykonawcy za opóźnienie. 
Odpowiedź: Brak zgody.  Zgodnie z Projektem umowy. Ustawa zawiera zapis „chyba że jest to uzasadnione 
okolicznościami lub zakresem zamówienia“, nadto w umowie określono opóźnienie powstałe z wyłącznej winy 
Wykonawcy. 

3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o obniżenie kar zapisanych we wzorze umowy par.6 ust. 1,2 z 2%                   
na 1%.  

Odpowiedź: Brak zgody.  Zgodnie z Projektem umowy. 
4. Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar 

umownych  za nieterminową naprawę?  
Odpowiedź: Zgodnie z umową, kary będą naliczane za zawinione działanie Wykonawcy w związku                               
z nieterminową naprawą. 
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Zamawiający modyfikuje terminy wskazane w SWZ poprzez:  
1) zmianę w SWZ na stronie  tytułowej: 

2) zmianę Załącznika nr 1.2 do SWZ 

Termin składania ofert:  13.10.2022r.  godz. 10:00  na 14.10.2022 godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert :    13.10.2022r.   godz. 10:05 na  14.10.2022 godz. 10:05 

Termin związania wykonawcy z ofertą  upływa w dniu:11.11.2022r. 12.11.2022r. 
 

 

 

 
 Opracowały:                     Zatwierdził: 
E. Dyktyńska                                                                                                                                  Marek Staszewski 
K. Wojdyła                            Dyrektor 
B. Kopeć         Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu 

     /dokument podpisany elektronicznie/ 
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