
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, 

wg formularza cenowego nr 6/2022 - pytanie nr 5 
 

 
 

      Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła 
zapytania, przekazuje treść założonych w toku postępowania zapytań wraz z 
wyjaśnieniami. 

 
W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam: 
 

Pytania dot. przedmiotu zamówienia: 
Pakiet 39, poz. 13: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękaw w rozmiarze 
420mm x 90mm x 100 m ? 
ODP: TAK.  
 
Pakiet nr 39, poz. 16-21: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełniania normy 867, 
ponieważ wyżej wymieniona norma nie dotyczy bezpośrednio rękawów do sterylizacji 
plazmowej? 
ODP: TAK.  
 
Pakiet nr 44, poz. 9,10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania włókninę do 
sterylizacji niebieską ,o gramaturze nominalnej 60g/m², krepowana: wytrzymałość na 
rozciąganie wzdłuż na mokro 2,00 kN/m oraz  wytrzymałość na rozciąganie w poprzek  na 
mokro 0,80 kN/m? 
ODP: TAK.  
 
Pytania dot. projektu umowy: 

1. Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie godzin możliwej dostawy towaru na 
7.00 – 14.00 ?  
ODP: NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” 
zostały 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 
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wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za 
zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” 
ODP: TAK, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie w § 8 
ust. 1 wzoru umowy.  
 

3. Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z 9 ust. 1 wzoru umowy zapis „przy czym 
kwota ta nie może być niższa niż 200,00 zł, za jeden dzień opóźnienia” ? W 
przypadku niewielkich zamówień kara za zwłokę w dostawie będzie 
niewspółmierna do szkody poniesionej przez Zamawiającego.”  

 
ODP: NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.      
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