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Oznaczenie sprawy: PN-24/23 

 

 

Uczestnicy postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę wyrobów medycznych (29 części) 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 

       

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający 

na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza 

treść zapytań wraz z odpowiedziami: 

 

Zestaw nr 1: 

do części nr 10 poz. 1:  

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania chusteczki włókninowe suche w rozmiarze 18x25 cm, przeznaczone do 

mycia, dezynfekcji oraz osuszania powierzchni wyrobów medycznych. Wykonane z wysokochłonnej mieszaniny 

poliestru i wiskozy, nie zostawiające smug, o gramaturze 60 g/m2 w rolce a'300 sztuk? 

Odp.: Zgodnie z SWZ. 

 

 

Zestaw nr 2:  

Część 2  poz. 1 

W przypadku, gdy Zamawiający oczekuje wyłącznie papierów oryginalnych, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą 

o odstąpienie od wymogu załączenia próbek do powyższej pozycji na rzecz przedłożenia katalogów. Zamawiający 

oczekuje papierów oryginalnych producenta tzn. najlepszych jakościowo także ma pewność z jakiego typu asortymentem 

będzie miał do czynienia. 

Odp.: Zgodnie z SWZ. 

 

Pakiet 27 poz. 1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrod o średnicy 32 mm (z języczkiem 36mm), przy 

pozostałych parametrach bez zmian. 

Odp.: Zgodnie z SWZ. 

 

Umowa par 9 ust. 1 b i c oraz 2 a 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej 

umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 9 ust. 1b i c  i 2a  projektu umowy zamiast zwrotu „wartości umowy 

określonej w par. 4 ust. 1” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy” Wskazanie 10% całkowitej 

wartości umowy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital 

może z tego tytułu ponieść.  

Odp.: zamawiający nie wprowadza zmian do zapisów wzoru umowy. 
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Zestaw nr 3:  

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 9 ust. 1a wzoru Umowy. 

Zamawiający w § 9 ust. 1a wskazał: Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego 

wykonania umowy w formie kar płatnych w następujących przypadkach i wysokości: 1. Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną: a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §2 ust. 2 i ust. 3 

w wysokości 2% wartości netto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, W ocenie 

Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego 

uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary 

umownej na poziomie 2% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary 

umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza 

zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza 

cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje 

wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane 

odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast 

kara umowna w wysokości 2% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie 

jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku 

z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że 

„W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, 

w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań 

Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 9 ust 1a wzoru Umowy 

i obniżenie kary umownej do 1% wartości. 

Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisów wzoru umowy. 

 

 

Zestaw nr 4: 

Pytanie 1: Czy w pakiecie 16 pozycja 1  

Zamawiający dopuści worek stomijny pediatryczny, jednoczęściowy, beżowy z wygodnym okienkiem pozwalającym na 

obserwacje stomii bez odklejania worka od skóry, otwarty, z filtrem, o małej objętości, przeznaczony do zaopatrzenia 

ileostomii u noworodków. W dolnej części worka otwór (odpływ) do opróżniania worka z treści jelitowej, bez 

konieczności odklejania od skóry - worek wyposażony w podwójny sposób odpuszczania treści z worka - w zależności 

od konsystencji tej treści: jeśli treść jelitowa jest rzadka odpuszczanie poprzez wygodny miękki silikonowy zawór 

spustowy, jeśli treść jest bardziej gęsta miękki silikonowy zawór spustowy można łatwo odciąć prostymi nożyczkami 

i znacząco zwiększyć wylot worka, uzyskując worek z tzw. zintegrowanym zapięciem na rzep oraz unikatowym 

uchwytem do otwierania i opróżniania worka. Worek wykonany z folii, od strony pacjenta pokryty delikatnym 

materiałem przyjaznym dla skóry noworodka, nie powodującym odparzeń. Przylepiec wykonany z materiału 

o właściwościach ochronnych i gojących - z materiału zawierającego 4 hydrokoloidy. Rozmiar uniwersalny 

z możliwością dopasowania poprzez docięcie nożyczkami – w zakresie 0-70-50 mm.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2: Czy w pakiecie 16 pozycja 1 

Zamawiający dopuści Worek stomijny pediatryczny, jednoczęściowy, beżowy z wygodnym okienkiem pozwalającym na 

obserwacje stomii bez odklejania worka od skóry, otwarty, z filtrem, o małej objętości, przeznaczony do zaopatrzenia 

ileostomii u noworodków. W dolnej części worka otwór (odpływ) do opróżniania worka z treści jelitowej, bez 
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konieczności odklejania od skóry, zabezpieczony przy pomocy zintegrowanej zapinki rzepowej. Worek wykonany z folii, 

od strony pacjenta pokryty delikatnym materiałem przyjaznym dla skóry noworodka, nie powodującym odparzeń. 

Przylepiec wykonany z materiału o właściwościach ochronnych i gojących z materiału zawierającego 4 hydrokoloidy 

wzbogaconych o miód Manuka klasy medycznej. Rozmiar uniwersalny z możliwością dopasowania poprzez docięcie 

nożyczkami – w zakresie 13-50-70. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 3:  

Czy w pakiecie 16 pozycja 2 Zamawiający dopuści aby 1 opakowanie gazików (chusteczek) = 50 sztuk i czy wówczas 

należy zaoferować 2 czy tez 4 opakowania?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza, wówczas należy zaoferować 4 opakowania. 

 

Pytanie 4:  

Czy w pakiecie 16 pozycja 3 Zamawiający dopuści aby 1 opakowanie gazików (chusteczek) = 50 sztuk i czy wówczas 

należy zaoferować 1 czy tez 2 opakowania?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza, wówczas należy zaoferować 2 opakowania. 

 

Pytanie 5: dot. Pakietu 16 pozycja 4:  

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu w ekonomicznej i tańszej w przeliczeniu na gram tubie 100 g oraz czy 

wówczas należy zaoferować 9 tub pasty (=900g)? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, wówczas należy zaoferować 9 opakowań. 
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