
 
Czeladź, dnia 19 stycznia.2023 r. 

 

Znak sprawy: DZA.381.33.2.2022                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                                           Do wszystkich 

                                                                                                                                           Wykonawców 

 

Dot.  Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy 

z dnia 11  września 2019 r.  Prawo   zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz.  1710  z  późn.   zm) –  na  

dostawę wyrobów medycznych. 

 

Powiatowy  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40  informuje, że Wykonawcy 

zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia:  

 

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu 12 poz. 1 

Zamawiający wymaga odporności na przenikanie wirusów wg testów w warunkach dynamicznych AVPP. Metoda ta 

nie jest wymagana przez normy dotyczące wyrobów medycznych oraz środków ochrony indywidualnej. 

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu odporności wg testów dynamicznych AVPP i zgodę na 

zaoferowanie rękawic odpornych na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671. Pozostałe 

parametry zgodnie z SWZ. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu 12 poz. 4 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic w kolorze zielonym, o 

powierzchni zewnętrznej gładkiej, posiadających mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się. 

Grubość ścianki na palcu 0,19 mm, na mankiecie 0,16 mm; siła zrywu przed starzeniem 15 N, po starzeniu 13 N. 

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie nr 3 – dotyczy  projektu umowy 

Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 15 o treści: „W przypadku opóźnienia Zamawiają-

cego w dokonaniu płatności przekraczającego 30 dni od dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo 

wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości przekraczających ter-

min płatności określony na fakturze o 30 dni. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych 

za opóźnienie w dostawie towaru.” 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie dodaje do treści  § 2 Wzoru Umowy proponowanego zapisu. 

 

Pytanie nr 4 – dotyczy  projektu umowy 

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 3 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni                  

roboczych. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 4 ust. 3 Wzoru Umowy. 

Pytanie nr 5 – dotyczy  projektu umowy 

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysoko-

ści: 

a. 0,1% wartości netto danego zamówienia częściowego za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w zrealizo-

waniu dostawy częściowej w lit a); 

b. 1% wartości netto niedostarczonych lub wadliwych wyrobów medycznych w lit. c); 

c. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. d). 

 

 

 

 

 

 

 



 
UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien 

mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naru-

szenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicz-

nych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia 

szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, 

natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 

dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 5 ust. 1 Wzoru Umowy. 

Pytanie nr 6 – dotyczy  projektu umowy 

Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dookreślenie, że zmiana umowa na podstawie ust 5 lit. b) nastę-

pować będzie automatycznie w dniu wejścia w życie właściwych przepisów oraz dla swojej ważności nie wymaga 

zawarcia aneksu w formie pisemnej. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 7 ust. 5 lit.b) Wzoru Umowy. 

 

Pytanie nr 7 – dotyczy  projektu umowy 

Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie ust. 15 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara ame-

rykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” 

UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wyko-

nawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że 

Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym 

samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. 

 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie dodaje do treści  § 7 Wzoru Umowy proponowanego zapisu. 
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