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L.dz. DZP

/ 18
Do: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Dostawy sprzętu jednorazowego użytku
nr sprawy 6/2018/DZP/PN

Działając na podst. Art. 38.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela się następujących
wyjaśnień dotyczących postępowania „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku” nr sprawy
6/2018/DZP/PN:
1. Dotyczy: 6/2018/DZP/PN, Część nr 1, pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-2z Części nr 1 i stworzy osobny
pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert
konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Część 4, pozycja 2
Czy nie zaszła omyłka pisarska w ilości wymaganych dyspenserów do kompresów
celulozowych? W formularzu cenowym podano ilość opak. – 0.
Odpowiedź: Tak zaszła pomyłka pisarska winno być 3 sztuki.
3. Część 4, pozycja 3-4
Czy Zamawiający dopuści elastyczne siatki opatrunkowe o składzie: 70-80% przędzy
poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?
Odpowiedź: Tak dopuszcza.
4. Część 4, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 60g/m2, spełniającą pozostałe wymagania
SIWZ?
Odpowiedź: Tak dopuszcza.
5. Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 4 poz. 6 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70%
alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm,
trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu
zbiorczym- kartoniku? Lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze
70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a
rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki,
100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
6. Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 4 poz. 13 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, rozmiar złożonego
gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane
pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
7. Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 4 poz. 14 i dopuści:
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Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, rozmiar złożonego
gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane
pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty
system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem
stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze
czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor
przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej
(550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny
umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 26 z części 1 i stworzy osobny pakiet
dla tej pozycji?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
10. Część 1, poz. 8,13,21-23,27
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli
pozycje: 8,13,21-23,27 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten
sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu,
a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia
niższych cen.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
11. Część 1, poz. 8
Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z
ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem
przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora
kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość
części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek
15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie
jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ
12. Część 1, poz. 8,13
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów oraz IS bursztynowe z komorą
kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby
przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z
PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez
PVC.
Odpowiedź: Nie dopuszcza, komora bez PCV charakteryzuje się większą elastycznością i
przejrzystością.
13. Część 1, poz. 8,13
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych oraz IS bursztynowy
bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej,
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natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
14. Część 1, poz. 8,13
Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na
przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe.
Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym,
opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa
(obrazkowa) instrukcja użycia.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
15. Część 1, poz. 13
Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowe bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny,
grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio
twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62
mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o
wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość
drenu 150 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
16. Część 1, poz. 21-23
Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną , czytelną skalą pomiarową, w
kontrastowym kolorze?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ
17. Część 1, poz. 23
Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 50(60)ml – skala mała co 1 ml, duża co 10 ml
– uchwyt cylindrowy 8 mm+/- 2, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną
końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną, czarną skalą nominalną i
gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu,
cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.
18. Część 1, poz. 27
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż
koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego
samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając
koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym
firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym
samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.
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19. Część 1, poz. 27
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
20. Część 1, poz. 19
Prosimy o wydzielenie poz. 19 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym
firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym
samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie
niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
21. Część 1, poz. 19
Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej
bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość
produktu
oraz
jego
cechy użytkowe.
Cylinder
posiada
naniesioną
nazwę
IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na
opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane
techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy
użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby
dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza
konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
22. Część 1, poz. 19
Czy zamawiający dopuści strzykawki bez kolorystycznego oznaczenia rozmiarów, gdyż rozmiar
strzykawki jest wskazany na opakowaniu jednostkowym w postaci cyfry?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
23. Część 1, poz. 19
Czy zamawiający wymaga aby strzykawki nie zawierały latexu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
24. Część 1, poz.19
Czy zamawiający wymaga aby strzykawki były niepirogenne i nietoksyczne, z informacją na
opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
25. Część 1, poz.19
Czy zamawiający odstąpi od wymogu informacji o braku ftalanów, gdyż na opakowaniu
jednostkowym jest już informacja o tym , że produkt jest niepirogenny i nietoksyczny?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
26. Część 1, poz.19
Czy zamawiający dopuści oświadczenie o braku zawartości ftalanów, bez dodatkowych
oznaczeń na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
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27. Część 3, poz.1
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
28. Część 3, poz.1
Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym
firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym
samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie
niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
29. Część 4, poz. 1
Czy zamawiający dopuści chustę o wymiarach 96 cm x 96 cm x 136 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
30. Część 4, poz. 3-4
Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy
poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 %
poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
31. Część 4, poz. 3-4
Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający
wymaga poniższej wielkości oczek?
Rozmiar 1 - 9mm x 10mm
Rozmiar 2 – 13mm x 15mm
Rozmiar 3 - 13mm x 15mm
Rozmiar 4 - 13mm x 15mm
Rozmiar 6 - 13mm x 15mm
Rozmiar 8 - 13mm x 15mm
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
32. Część 4, poz. 3-4
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom
ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.
Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
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33. Część 4, poz. 13-14
Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe niejałowe 4-warstwowe o gramaturze 30
g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
34. Część4, poz. 17
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej
100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe,
gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
35. Część 4, poz. 18
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj:
poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz
opakowania indywidualnego?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
36. Część 4, poz. 1,3-5,8-11,13-14,17-18
Prosimy o wydzielenie poz. 1,3-5,8-11,13-14,17-18 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie
pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej
oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i
osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
37. Część nr 2 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kapilary o wymiarach 1,6x125mm i pojemności 100 ul ?
Jeżeli nie, to czy dopuści kapilary o pojemności 130ul i wymiarach 2,3x75mm ?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
38. Pakiet nr 3 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kieliszki jednorazowe plastikowe PP o pojemności 30 ml, pakowane
po 100 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zachowaniem
pozostałych parametrów SIWZ dopuszcza.
39. Pakiet nr 3 pozycja 2
Czy zamawiający dopuści pojemniki o pojemności całkowitej 30ml i użytkowej 25ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
40. Pakiet nr 3 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności całkowitej 60ml i użytkowej 50ml?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
41. Pakiet nr 3 pozycja 4 i 5
Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności całkowitej 140ml i użytkowej 120ml?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
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42. Pakiet nr 3 pozycja 6, 7, 8
Czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady w kolorze żółtym czy czerwonym?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga w kolorze czerwonym.
43. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1
Czy Zamawiający wymaga cewniki pakowane podwójnie folia-folia , sterylizowane radiacyjnie?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
44. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 12
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów z workiem z dużą i wygodną w
użytkowaniu komorą kroplowa o długości minimum 65 mm w części przezroczystej tak jak w
poz. 8?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający oczekuje.
45. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 13
Czy Zamawiający określając długości komory, miał na myśli długość 65mm w cześć
przezroczystej tak jak w poz. 8?
Odpowiedź: Tak jak w poz.8
46. Dotyczy pakietu nr 3, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kieliszki do podawania leków pakowane po 75szt. lub 80szt. z
odpowiednim przeliczeniem ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ
Pytania do SIWZ
47. SIWZ:
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością
do trzech lub czterech miejsc po przecinku?
Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt
UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po
przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym
ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki
ezy, końcówki czy szkiełka)”.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
48. Projektu umowy:
Dotyczy § 1ust. 3
Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na
podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy
możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji
Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości
umowy”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
49. Dotyczy § 1ust. 3
Prosimy o zmianę zapisu: „Produkty stanowiące przedmiot umowy określone w § 1 zwane dalej
towarami, powinny posiadać deklarację zgodności CE oraz Certyfikat zgodności wystawiony
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przez jednostkę notyfikowaną” na „Produkty stanowiące przedmiot umowy określone w § 1
zwane dalej towarami, powinny posiadać deklarację zgodności CE oraz Certyfikat zgodności
wystawiony przez jednostkę notyfikowaną – o ile dotyczy”
Produkty będące przedmiotem pozycji 6,7,8,9,10 w Części 10, objęte są stawka VAT 23% i nie
spełniają definicji wyrobu medycznego określonej w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach
medycznych i dlatego też nie zostały przez ich wytwórców zakwalifikowane jako wyroby
medyczne. Dla tych produktów nie istnieje obowiązek posiadania deklaracji zgodności oraz
dokumentów rejestrowych (zgłoszeń, wpisów, powiadomień) do URPLWMiPB. W przypadku
negatywnej odpowiedzi Zamawiającego nie możliwe będzie złożenie ważnej oferty w Części 3.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
50. Dotyczy § 4 ust 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający
będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają
się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów
przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość
marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
51. Dotyczy § 4 ust 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 24 godzin do 2 dni
roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia cząstkowego.
Prośbę motywujemy faktem, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu
ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania
i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo
zrealizować dostawę. Poza tym termin dostawy wynoszący.... dni jest nierealny, w przypadku,
gdy Wykonawca korzysta z usług wynajętego przewoźnika. Zamówienie, które wpływa do
wykonawcy jednego dnia najwcześniej może być wysłane do klienta w dniu następnym, pod
warunkiem, że będzie zawierało wszystkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji
zamówienia zgodnie z warunkami umowy. Spedytor na dostarczenie towaru ma 48 godzin, a
zatem termin 5 dni roboczych jest terminem minimalnym na zrealizowanie zamówienia.
Poza tym wnosimy o dopisanie do treści umowy sformułowania: „wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za zwłokę w dostawie towaru w przypadku złożenia przez Zamawiającego
zamówienia, które nie zawiera wszystkich niezbędnych danych pozwalających na prawidłową
realizację zamówienia tj.: jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia, numer katalogowy, ilość
zgodna z opakowaniami handlowymi wykonawcy, numer umowy, prawidłowe dane płatnika
łącznie z numerem NIP-u, adres wysyłkowy, podpis osoby upoważnionej do składania
zamówień”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
52. Dotyczy § 4 ust. 5
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu, w którym
Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni
robocze od chwili jej otrzymania,
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- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni
roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.
Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i
następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia
określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i
wymiana towaru w ciągu 5 dni jest trudne do wykonania.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
53. Dotyczy § 4 ust. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu „Wykonawca nie może powstrzymać się od
wykonania przedmiotu umowy z powodu opóźnień w płatnościach przez zamawiającego do 60
dni po terminie płatności”
Przez wprowadzenie takiego zapisu do treści umowy, Zamawiający dokonał ograniczenia praw
wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonywania zobowiązań Zamawiającego. A
zatem zapis ten jest sprzeczny z art. 3531 oraz art. 552 k.c. w związku z art. 14 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Zamawiający nie może swoim postępowaniem wyrządzać szkody stronie stosunku
cywilnoprawnego, a może się tak zdarzyć, jeżeli przyjmiemy hipotetycznie, że z różnych
powodów Zamawiający popadnie w kłopoty finansowe i nie będzie w stanie spełnić swoich
zobowiązań pieniężnych względem Wykonawcy.
Zamawiający nie może także „zmuszać” Wykonawcy do dostarczania przedmiotu umowy
w sytuacji niepłacenia za zakupiony przedmiot umowy, nie może bowiem swoim
postępowaniem powiększać szkody u Wykonawcy.
Pozwalamy sobie przy tym zwrócić uwagę Zamawiającego, iż nie płacenie za zakupiony towar
jest poważnym, istotnym naruszeniem warunków zawartej umowy i w takiej sytuacji strona
przeciwna umowy ma prawo w ogóle rozwiązać umowę i to w trybie natychmiastowym,
domagając się przy tym wręcz naprawienia szkody. Trudne do zrozumienia jest w tym
przypadku nałożenie na Wykonawcę określonego obowiązku, tj. zmuszania go do dostarczania
przedmiotu umowy przez pewien okres, mimo niespełniania na czas przez Zamawiającego
swoich zobowiązań pieniężnych, a więc mimo łamania w sposób istotny umowy
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
54. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt. 1 b)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1%
wartości umownej produktów nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z
uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustalaniu
wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron,
a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej
wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar
umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a
nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie,
gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy
za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 3% wartości netto
niezrealizowanej w terminie dostawy jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego
obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie
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nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 730%, wartości zamówionej dostawy. W tym
miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku,
gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary
umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też
w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie, gdy będą
one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem
miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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