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Wrocław, dnia 10.01.2022r. 
 

Zamawiający: 
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka 
Centrum Medycyny Ratunkowej   
54-049 Wrocław, Ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 
 
            

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
Dotyczy: „Niewszczepialny sprzęt jednorazowy i niewszczepialne wyroby medyczne” 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, 
wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytania z dnia 05.01.2022  
1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy 

sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 3 projektu umowy 
5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 15 ust. 1:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy 
wyrobów za każdy dzień zwłoki w dostawie, począwszy od dnia następującego po 
upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy, jednak 
nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy; 
2) w wysokości 0,5% wartości brutto produktów, którego dotyczy reklamacja, za każdy 
dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji i rękojmi, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktów których 
dotyczy reklamacja, 
3) w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, za każdy 
dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 4 ust. 3 umowy, począwszy od 
dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania 
zobowiązania, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto umowy 

Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na 
wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not 
obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany 
przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail 
Wykonawcy? 

Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
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4. Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„…Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z 
uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze), po 
wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy…” 

Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
5. Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny netto przez cały czas obowiązywania 
umowy.” 

Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
6. Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie 
zmiana ceny brutto.” 

Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
 
7. Dotyczy warunków umowy § 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 
 „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki  
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu 
płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.” 

Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
8. Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Wykonawca nie może dokonać sesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty. 
Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” 

Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
9. Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„…Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy 
niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia uznania 
reklamacji za zasadną.” 

Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
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10. Dotyczy zapisów umowy § 15 ust. 1.1 oraz 1.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,3%? 

Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
11. Dotyczy zapisów umowy § 15 ust. 1.4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 10% na 5%? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
12. Dotyczy zadania nr 16 

Z uwagi na wycofanie z produkcji dwóch z siedmiu rozmiarów (wycofano balony o dł. 8,0 
cm) prosimy o możliwość złożenia oferty jedynie na pięć wymaganych rozmiarów tj. balony 
o długości 5,5 cm, średnice 8,9,10 mm, 10,11,12mm, 12;13,5;15 mm, 15;16,5;18 mm, 
18,19,20 mm. 

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
13. Dotyczy zadania nr 62 

Prosimy o doprecyzowanie. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 1 szczypiec 
biopsyjnych z większymi łyżeczkami tzw. JUMBO (czyli charakteryzującymi się średnicą 
minimum 3,0 mm), a w poz. 2 szczypiec standardowych? Jeśli tak, to prosimy również o 
dopuszczenie w poz. 1 szczypiec JUMBO ale w standardowej dł. 230 cm (zamiast 240 cm). 

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
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