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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                             
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA 
BLOKÓW OPERACYJNYCH 2 
Nr  sprawy: ZP-20-132UN 

                
 
W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. Nr 2019, poz.175), udzielam następujących odpowiedzi: 
 
 
Pyt. 1 Pakiet  nr 1 
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 180cm i trzeciej rurze z workiem 120cm, pozostałem 

parametry jak w SIWZ ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.  

Pyt. 2 Pakiet  nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 100 cm przy pozostałych parametrach bez zmian? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pyt. 3 Pakiet  nr 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układ oddechowy pacjenta dla dorosłych o średnicy rur 22mm, jednorazowy, 

mikrobiologicznie czysty, wykonany z materiału medycznego bez lateksu i PCV. Zestaw zawiera dwie rury, wdechową 

i wydechową o długości po rozciągnięciu do 200cm, zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz 

łącznikiem kątowym z portem Luer-Lock, zabezpieczony zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione, dodatkowa 

rura długości do 150cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2-3l wraz z łącznikiem do worka i wykonany 

w sposób zapobiegający sklejaniu. Wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. 4 Pakiet  nr 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układ oddechowy do respiratora Evolution3E dla dorosłych. Składający się z 

rur gładkich z dwoma uszczelniającymi się skraplaczami z możliwością podłączenia w układ nawilżacza, miękkie 

końcówki 22F, rozgałęziacz Y, jednorazowy, czysty mikrobiologicznie. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pyt. 5 Pakiet  nr 1 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie układ oddechowy dwururowy karbowany dla dorosłych, do aparatu do 

znieczulenia, średnica rur 22mm, rury długości 1,8 wykonane z polietylenu, łącznik Y bez portu kapno, dodatkowa 

rura długości 1,8 m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek  2 L zamocowany na rurze worka.  Jednorazowy, 

mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pyt. 6 Pakiet  nr 1 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie układ oddechowy karbowany dla dorosłych, do aparatu do znieczulenia, 
średnica rur 22mm, rury długości 1,8 m wykonane z polietylenu, łącznik Y bez portu kapno, dodatkowa rura 
długości 1 m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 2 L, rura z konektorem i worek osobno.  Jednorazowy, 
mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pyt. 7 Pakiet  nr 1 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla 

dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, 

kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 

22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas 

użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. 8 dot. projektu umowy §4 pkt.1   
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 
 
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za 
wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie 
odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub 



nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde 
opóźnienie w wykonaniu umowy.” 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
Pyt. 9 dot. projektu umowy §4 pkt.2   
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „20% wartości netto przedmiotu umowy 
określonego w § 3 pkt. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto niezrealizowanej części umowy”?  
 
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części 
umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu 
jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części 
umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana 
w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
Pyt. 10 dot. projektu umowy §5 pkt.2   
Czy Zamawiający zgadza się aby § 5 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: 
„Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”?  
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem 
umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie 
najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania 
umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
Pyt. 11 projektu umowy §4 ust.1  
Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary umownej w §4 ust. 1 projektu do 0,5 %? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt. 12 projektu umowy §4 ust.2  
Prosimy Zamawiającego od naliczania kary umownej przewidzianej §4 ust. 2 od wartości umowy pozostałej do 
realizacji. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt. 13 projektu umowy §4 ust. 5  
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §4 ust. 5 projektu umowy na: „W przypadku opóźnienia w terminie płatności 
Wykonawca może dochodzić odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego 
świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w 
zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 
2013 r. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt. 14 dot. wadium   
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium.  
Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o 
zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej Tarcza 4.0, 
 wyłączono obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji 
ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po 
stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień 
publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę gospodarczą. 
Skoro ustawodawca, z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził 
wymogi dotyczące postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w odniesieniu do 
postępowań o najwyższych wartościach, to tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po 
rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach niniejszego 
postepowania. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do 
dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania 
wniesienia wadium (o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy Pzp) wskazano okoliczności skutkujące poważnym 
zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy 
wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego 
postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest 
celowe. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 Pyt. 15 projektu umowy §2 ust. 5b  
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 5 lit. b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 
reklamacji oraz zamianę słów: „…od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego…” na „od dnia uznania reklamacji 
przez Wykonawcę”. 



Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 
  
Pyt. 16 projektu umowy §4 pkt.1 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy  
w zakresie zapisów § 4 ust. 1: 
W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku 
wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt 4 i § 2 pkt. 5b niniejszej umowy 
Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto nie dostarczonego 
przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego w 
terminie/ wadliwego przedmiotu umowy. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 
 
Pyt. 17 projektu umowy §4 pkt.2 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 
zakresie zapisów § 4 ust. 2: 
W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto 
niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt. 18 projektu umowy §4 ust. 5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 4 ust. 5 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na 
„odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy  
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