
,SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI,
SPOŁKA Z 0.0. w restrukturyzacji

62-300 Września, ul. Słowackiego 2

so 900] 2015

Września, dn1 1.08.202 1r,

SA-3 81-9/21

DoĘczy postępowania: ,,zakup i dostawa wyrobów medycznych i niemedycznych"

W związku z wniesieniem pYania przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pYania
i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. ż84 llst. ż ustawy z dnia 1 1 września 20l9 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 20ż7 r. poz. 1lż9 z póżniejszymi zmianami).

Lp, Pytanie Odpowiedź
l Pakięt żż Poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby test posiadała wynikjuż po

1minucie?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

ż Pakietż2 Poz. 1

Czy Zamavlialący wylnaga, aby tesĘ były przechowywane w
ternperaturze do 45'C?

Nie wymaga

3 Pakiet żż Poz. 1

Czy Zamawialący wymaga, aby test posiadał termin ważności
powyżej 3lat?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

4 Pakiet nr 48 poz, la:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako
równoważny filtr oddechowy o objętości oddechowej 150ml -
l500ml . przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Zamaw iaj ący d,optl szcza

5 Pakiet nr 48 poz. lb:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako
równoważny fi ltr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z
wymiennikiem ciepła iwilgoci, o objętości oddechowej 150-

1500ml, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Zamawiający dopuszcza

6 Pakiet nr 4 poz. 6,7
Zwracamy się prośbq o podanie cł- ł,po\\,yższych pozl,c.jach
Zantalviajqcy oczekuIe papieru oryginalnego pr-oclucenta Sony i

Mitsubishi c7y też doptlszcza papier kompatybiln1,.

Zamaw iający oczekuje papier
orginalny

7 Pakiet nr ,l poz, 9
7rvrircatly się z prośbą o nlcrżlirł,ośc przeliczenia ilości
rrylrlaganyclt sztuk papiertl, Papiel orygirialrl1,, iest pako\łany po
2 sźuki zalell z\ylacam},się z plośbą o dopuszczelrie j.m= op, a'
2 sń, z.|ednoczesnym przeliczenienr rvymagan,v-ch i]clści na 1 8

op.

T ak, Zamaw iaj ący dopuszcza
rrroź|irvośc przeliczen ia iJości
rvytnaganych sztuk pa picrtl
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8 Płkiet nr { poz. l l
Zrvracalrly się z prośbą o zrvet,vfikowallie rozlllial,u w)imaganego
papieru, Papier clo defibrylatclra Zoll ma rozmiat 9ctn x 9cm x
200 kańck, Cz1l lv zlłiązl<l z tym Zanlał,iając.v oczekLr jc r,vłaśnie
takiego papienr?
Jcśli Zanrarvia.jąc_v oczekqjejcdnak papierrt 9x9ctn x t00 kaltek
prosimy o dopLtszczenie papieru 9 x 9clrr x200 kartek z
jednoczesnym przeliozenieln wynraganyclr i|ości na l0
opakowań.

Zgodnie z SWZ papier w rozmiarze
9cmx9cm x l00 kartek

9 Pakiet nr 5,1 poz. 1

Zrvracalrry się z prośbą do zamawiającego o odstąpiellie od
sk1,obaka na elektroclzie. Pozoslale paran]etl} lrez znlian.

Zamawiający dopuszcza

l0 Pakiet nr 5-1 poz. l
Zxracany się z prośbą do zamarviającego doptlszczenie
eiektrody ladioprzczieme.j nadającej się do badali Ittg ( z
lł,yłączeniem C'l i l\4RI). bez skrobaka. przy pozos(ał.vch
parametrach be z zrniall.

Zamaw iający nle dopuszcza

ll Pakiet nr 54 poz. l
Czy Zanrarvia.jqcy doprrści podanie rv rvrv. ptlz1.-'c,ii cenv

.jednostkowc.j clla opakorvania zar.vicrającego 50 szttrk clcktrcld.
aibo podanie ceny _jednostkorvej za sztukę z dokłaclnością dtl
czterech miejsc po przecinktt? Ceny jednostkor,ve eIekt1,od są
bardzo niskie. ploponotval)e ]-ozwiązalrie dałolry rłykonarł,conl
lnclżlirvość zaofetorł,ania korzystniejszej cen;, łączne_i.

Zanawiający dopuszcza

12 Projekt umołvy- §ó pkt. 1,1)t
Czy Zamalviający dopuszcza zlnianę wysokości kirr unrorvnych
lv prą,,padktl z,ułoki w dostarczeniu torvaru do części
niedostarczonej l)aftii to\lartl Zalnias1 waflości brutto 1,1]1]0Wy. ł.
w § 6 ust la projektu Lttrrow,v.' zalliast zlvrotu ,-kwoty bIlltto
oklcślorlcj rv par 4 rtst.3 umorvy" ,lvpisatlic zr.vrotu: ,.rł,afiości
brutlt] niezrealizowanej doslau,,V'' oraz Zasltzc,ż,el7ic. żc naliczellie
kary Ltlnolvllej z tytttłu przekroczenia terminu fealizacji dosta\\,y
plzcdl]liotu ulrrowl,tlie bgdzic rniało nlic.jsca w sl,tuacji
wstrz.v-lrrania dostaw z porvodu zaległości \\,zapłacir- za tou,arjLrż
przez Zamaw ia.jącego pobl,anv
Wskazalrie 50ń rvarttrści ulrlo!ry za opóźnicnic z dostatczenienr
zamórvionej paftii towa[u jest ]]jeadek\.vatne do sżkod),, kki-Ł!
Szpital może z tego tytulu ponieść. Obwalorvanie Wykonarvcv
tak §}sokilni kalanri unrownyfili stoi w sprzcczlrości z istotą
instytucji kary ulnorvnej. Zgodnie z Otzeczllictrvenl Sądu
Na.irvyższego (Wyrok z dnia 29.1 2, ] 978r., IV CR 440/798 )

"Kara ulrror,vna -jako Iażąco rłlgóroł,ana porvinlra ulec
zmnie_jszeniu rv sklpniu dostosorvatryln do tej dysproporcji. W
przeciwnym razie kata unro!vna - tfaoąc charakter surogattt
odszkodorvania (art,483 § l k.c,) - plowadziłabv do rrie
uzasadnionego rvzbogacellia rvierzyciela''.
I)clstawca nie pl,zcrvidu.je żadnych optiźnicli,tł, terminie dostalrł
zamówionego ptzez Szpilal towalu w tfakcie obou,iazvr,vania

Zamalł iai ący n ie dopuszcza
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tlmowy. Jakkolwiek obrvatclwanie Wyl<oriał,c1" ...,,7o rvarlciści

Llmowy !v plzypadku zwłoki r,v dostalvie jedynie części ulrlc",vy

(pańii towalu).jest ekonrrmicznię nicz,vnr trieuzasaclnitlne,

bcl,tł,ieln erventualna szkoda r,vyrządzolla w {en spostib przez
dostawcę Zallawiającelnu nie będzie aż tak dtlża. Zaslrzeżenle
tak rłlsokiej kary ulnorvl-tc,j prorvadzi na rł,zbogacenia się

Szpitala kosztelll Wykollalvcy. co jest niezgodrre z ideą inst,y"rucji

kary rtmorvnej i rv konsekv,encji pt,orvadzi do sądolvego
mialkorvalria lł,ysokości orlszkodoiłania,
Ptoszę również o dopisanie zastrzezenia. że naliczenie kary

utlownej z t}tułu plzekloczenia tertnilrtt rea|izac.ii dostari1,

przedmiotu utrlo1,1y nic lrędzie nlialo rr-riejsca lv sytuacji
rvstrzymania dostarv z pclrvotlu zaleglości rv zalrlacie za torvar_iuż

przer- Zamaw) ającego pobrany''. DDł*chc7,asowe brztrr ien ie

zapislt ulnolvllego próbrł jc rvyrrlusić lla Wykonarł,cy
zoborviązanie clo dzialania niezgodnie z prar,vell. Zgodnie z łrL.

488 § l kc świadczenia będące przec{nlioteln zobolviązań z
ttnrótv tvza.icmnych (a taką tlmorvą jcst ulTowa sprzedaży)
powinn;, być speltrione jednocześnie. chyba że ż u1,1,1o}y),-, z
ustarvy albo z- orz,eczęnia sądu lub decyzji innego właściwego
organu w.u-llika. iżjedna ze stroll oborviązanajest clo

r,vcześn iej szego śłiadczenia. Z ninie_iszej ulnolvv rvylrika- że

zoborviązatri jestcślny dostalcąvć Państ,ivu lclrvar_ a zaplata za

niego nastąpi rł,okt,cślon)-ln czasic, crd dnia o1t,z_vtlania tclwaru,

Zgodnie jednak z arl. 490 .s l k.c, jeżelijedna ze stroll
obowiązana.jcst spelnić śr,viadczenic rvzajenrllc rvczcśnic.i, a
spchtierlie śrviadczelria plzez drugą stl,olrę jest rrąlplirłe ze
względu na_!e! stan nra.iątkorv;,- strona zobowiilzatra do
wczcślric.jszcgtl śłł,iaclczenia nlożc po\\,strz}-lnac się z.icgo
spełnieniell- clclpóki druga s(rotra nie zaofial,uje śrł,iatlczcnia
rvzajelrlnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że pfawenl
nasz_Y-ln.ies1 wstl,Zyrnartie dalszych dostarv rv prz_v-padktl zu,loki z

zaplalą prze7- Pailstrva ustalonej ceD_v-,, Z którego 1(] pt,arva trie

manry zanrial,u rerygnowac.

13 Projekt umoł1- §6 pkt. 1.1)b i 2)
C',zry Zallawiai1cy dopuszcza zmianę rv.vsokości kar utlor,vnc,j za

r;dstąpienie od unrow1., do części niczrealizor,valrcj umorł,y

zamiast §,altości nominalnej Llllrorv1", tj, rv § 6 LlsL, 1.I) b i 2)

pl,tl.icktu umorvy zamiast zwlotu .,kwot_ł brutto okrcśIonej rł, pal.

4 Lts1.3 umou,y" lvpisanie z\yrotu: _.wańości n iezleerlizowanej
części umolvy''

Wskazairie I0% całkowitej r.vartości Ltnrowy za odstąlrienie od
części rrtnorł,v.iest nieadekr,vatne do szkody, którą Szpita| noże z
tcgo §,tufu ponieść. Obrłarorvanie W_vkonarvc,v- tak rvysokilni
karami umownynli sttli rv sprzeczności z istotą instytuojiliary
ttllownej, Zgodnie z C)rz.ecznictlvem Sądu Na.|rvyższego (Wl,rok
z dnia 29.|2.|9'78r,, IV C]R.140/798) '' Kara ltrnorvlta -.iako
lażąco rłlgórowallir porvinna ttlec znniejszeniu lv stopniLt

dostosorvanytn do tej dyspropor-cji, W przecir.vnyln razie kat,a

rnnowna - tracąc charakter surogatu odszj<odowallia (afl.48_j § l

k.c,) - trrowat]ziłab_v do nie Ltzasad n iolreg<l rvz[rogacenia

Zamawiający nie dopuszcza
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wiel,Zyciela"-

Wykonarvca lvskazuje, że zgodnie z art, 139 ustar.vy pralvo
zanrórł,ień publicznyclr ł,do tlnrciw lr sllratvach zamórvieli
puhlicznych stosLlIe się posiłkorvo przepisy kodeksu cvr.l ilnego.
Kluczorvy tratomiast plzepis kodcksu cyrłilncgo dory.-,czacy,

zasad1,,slvobody,,zarł,ielania umów, ań. 353 l k.c.. odr,volLlje się
do takich kIauzul genelaltlyc|i jak .,rvłaścirvość (natura) stosunku
plarvnego'' oraz,-zasady rvsptiłz_vcia społccznego''. Zanrarł,ia.jący-..

będąc strollą narżucającą treŚĆ umorv.v, kształtując _je_j treŚĆ. musi
miec na \ł,zględzie rv/w pl,zepis i mieć na ulvadze f-akt. źe treść i
ccl unrow}, trie może splzecił,lac się r,ł/rł, klarlzulonr gclreralnvnr.
Prltrrt, Zalnarr iljqcc€lo (ltt kszla11o\\ ill] iil L|l,])(l\\ \ jcsl t,ul,aniczolle
rórvnież alt. 5 kc, zgodnie z którym nie tnoźna czynić ze srł,ojego
pfa\\,a użytku, który bylb"v spt,zccztr_v zc spoleczl,ttl -

gospcldarczytn ptzeznaczelrietlr tego plawa luh z zasadani
wspólz.vcia społecznego, a działanie polegające na cz,vnieniLt
takiego uzytku niejest urvażane za rvyl<ot,tylvanie prarva ilrie
kot,zysta z ochrolly. Bez wątpienia nakladalrie na Wl"konarvcę
karli ulnorvllej oilnoszącę.i się do wańości calej ttmtlrł,v. a trie
tylko.jej niezlealizcirł,anej części r.v prz1.,padkLr odsląpienia od
ulrrowy po,wodLlje bezpodstawne wzbtlgacen ie s ię
Zanralviającego. bowicm jcgo eu,elrtualna szkoda ogl,alricza się
jed;;nie do warLości niezt calizo,,vanej na sl<utek odstąpienia
części utnorvy.

I4 Proiekt umowy- §7 pkt, l
Zlvt,acalny się do Zanlarviającego z pl,tlśbą cl vr,r,d]trżetlie tęrlnilru
rrylliany toł,aru po uznaniu rek|amacji z'J la 5-] dni robocr.v"clr,
\\ r kunlrll cil. ahr rr1,1niellić reklatllorr altr as()1,1\ lnel][ l]]tl ii
najpierw zbadać zwrócony towal,i rrastępnie pod.iąć decyz-ię o
rtzranilt tcklanac_ji, Załatwienie feklamacji rryntaga spełnienia
okleślonych pt-ocetiur, co jest czasochłollne, dlatego też rłłaścirve
l,ozpatrzenie reklanlac.ji i rvynriana towal,u \\, ciągtl 3 dni.iest
trtldlle do wykonania, W rażie pozostau,ienia zapisu \Ą,ątpli\\,a

będzie jego ważl]ość w śrvietle przepisów kodeksu cywilneeo.
borviern zapis tlosi znamiona ś*,iadczcnia lricntoź|ilvcgo.

Zamawiający dopuszcza 5 dni
roboczych

l5 Projekt umow}. §12 pkt. 1,2)
Prosillly o uzależtricnic lnożlilvości pt,zcdłltżenia czasu
clborviązywania ulrrowv, rv przvpadku triezrealizowatlia całości
zamórvieiria rv okl,esie 18 rniesięcy, od rł_vl,ażenia zgod;- przez.
rrykonał,cę, W prą,,padktr odporviedzi odtnolvlle_j na rłłr,.
pytanie. prosirny,o ustalenie czaslt. o który tnoże zostać
przedłużona Ulno\Ya llźt lnaks\,malnie 6 rniesięc1,,. Bvłby to te[n]in
\ł}star€za.iąc_v do przcpl,o,,vaclzetlla niezbędnl,cll procedur
przetargow_v"ch ptzez Zamalv itti ącego.

§12 pkt. 1.2) untorł,v uzyskuje
brzmicnie :

Dopuszczalne jest wydłużenie czasu
trwania umowy w sytuacj i

niewykorzystania przez
Zamawlającego przedmiotu umowy
prą zachowaniu jej wartości nie
dłużej niż o 6 miesiące "

16 Pakiet 23
Prosimy zamawiającego w pak 23 o dopuszczenie strzygarek
które zamawiający posiada w aktualnej umowie o parametrach
nie gorszych njż wymagane, Strzygarka chirurgiczna

Zamawialący dopuszcza
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akumulatorowa + ładowarka, bezprzewodowa, z wymiennymi
ostrzami, ergonomiczny korpus, wodoszczelna, z możliwością
dezynfekcji przez zanlrzenie. Ładowarka typu "drop-in" z
możliwością wielokrotnego ładowania, z diodami
sygnalizującymi naładowanie i rozładowanie, skuteczna w
usuwaniu owłosienia pacjenta przed zabiegiem operacyjnyrn, z
możliwością ustawienia na blacie. Wraz z ostrzami
jednokotnego uzytku, niesterylne, pakowane indylvidualnie,
uniwersalne do kźdego rodzaju owłosienia w §m na głowie,
szerokość cięcia 3,64 cm, konstrukcja eliminująca uszkodzenia
skóry: nieruchome dolne ostrza chronią skórę a górne ruchome
tną włosy, współczynnik zacięć do 5ońdata ważności na każdym
opakowaniu, opakowanie jednostkowe umożIiwiające otwarcie w
sposób aseptyczny, kompaĘbilne ze strzygarką z poz,l.
Pakowane po 50 sztuk

l7 Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na

podstawie art. 106n ust, l usta\\ry z dnia ll 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 inot korygujących w,

formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie

adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-

mail Wykonawcy?

Zamawiaiący wraża zgodę na
podstawie Ustawy z dnia 09,listopada
2028r o elektronicznym laklurou an iu
w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno -
prawnym (Dz. U. z ż020r. poz. 1666 z
póź. zmianami)
Adres email:
sekretariat@szpitalwrzesnia,home, ul
Przed zawarciem umowy Wykonawca
wskaże swój adres email,

18 W celu zapewnienia równego tfaktowania stron umowy i

umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji
wnosimy o wprowadzenie w § 7 projektu umowy 5 dniowego
terminu na rozpatrzenie rek Iamacj i

Zamawiający dopuszcza 5 dni
roboczych

19 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona
modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie
zapisów § 6ust, l:

l. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy strony obowiązywać będzie stosowanie

kar umownych w następujących przypadkach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kury
umowne w przypadku:

a) nierłykonania całości lub części zamówienia w
terminie - w wysokości 0.57o kwotv brutto
niezrealizowanei cześci zamówienia. określonej

w § 4 ust. 3, za każdy dzień zwłoki, nie więcej
jednak niż 10% kwoty brutto niezrealizowanei
cześci zamówienia, określonej w § 4 ust, 3,

b) rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron

z przyazyn leżących po stronie Wykonawcy w

Zamawiający nie dopuszcza
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wysokości 10olo kwotv brutto niezrealizowanei
cześci zamówienia. wskazanej w § 4 ust. 3,

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w przypadku rozwiązania umowy przez

którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po

stronie Zamawiającego w wysokości 10%

kwotv brutto niezrealizowanei cześci
zamówienia. wskazanej w § 4 ust. 3, poza
przypadkami okeślonymi w art. 456 usta\łT

Prawo zamówień publicznych.

Proszę o uwzględnienie wplowadzonych modyfikacji SWZ.
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