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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 10/PN/2020 

 
 

 

Z dnia: 28-07-2020 
 
Nazwa (firma) Zamawiającego 

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 
 

 
Adres Zamawiającego 

 

 

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  

TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,  
www.szpitaletczewskiesa.pl 

Uwaga, jeśli Zamawiajacy dopuscił asortyment wskazany w zapytaniach poniżej,  

w przypadku złożenia oferty na ten asortyment, sugeruje się czytelne zaznaczenie pod 

tabelami  (Formularze asortymentowo – cenowe) dla danego pakietu, znajdującymi się w 

załaczniku nr 3 do SIWZ, w sposób nie budzący wątpliwości, faktu, że Wykonawca 

składa swoją ofertę z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania (należy wskazać numer 

pytania w niniejszym dokumencie i pozycje w formularzach asortymentowo - cenowych, 

których pytanie / pytania dotyczą. Zamawiający nie może mieć wątpliwości jakiego 

rodzaju asortyment jest oferowany przez Wykonawcę. Wątpliwości Zamawiajacego  

w tym zakresie nie będą rozstrzygane na korzyść Wykonawcy.  

Wszelkie ilości przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z tymi wskazanymi w SIWZ 

przez Zamawiającego. 

 

 

Pytanie 1.  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą 

 
Odpowiedz: Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytania 2.  

2.1. PAKIET nr 8 pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści podkład dwuwarstwowy: 1 warstwa papieru + jedna warstwa folii, 

nieprzemakalny, szerokość 50 cm, perforacja co 38 cm, długość na rolce 50 mb? 
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2.2. PAKIET nr 8 pozycja 5 

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 5 z Pakietu nr 8 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? 

Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się 

właśnie w tym asortymencie. 

Odpowiedz:  

Ad. 2.1. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 2.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytania 3.  

3.1. – dotyczy Pakietu nr 4 

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha w kolorze niebieskim. 

Reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

3.2. – dotyczy Pakietu nr 5 

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie maski medycznej typu IIR  

trójwarstwowej z gumkami, stopień filtracji min. 98% BFE w kolorze białym. 

Odpowiedz:  

Ad. 3.1. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 3.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytanie 4.  

 
Odpowiedz: Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

 

Pytanie 5.  

Pakiet nr 10, pozycje 1-4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-4 z Pakietu nr 10 i stworzy osobny 

pakiet? 

Odpowiedz: Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytania 6.  

6.1. Pakiet 4, poz. 1. Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m2,  

długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu 

w talii i przy szyi, niesterylny? 

 

6.2. Pakiet 4, poz. 1. Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze 

opakowanie  handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 

opakowań. 

 

6.3. Pakiet 8, poz. 5-6. Czy zamawiający wydzieli poz.5-6 do osobnego pakietu, takie 
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rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie 

konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i 

wymiernych korzyści finansowych? 

 

6.4. Pakiet 8, poz. 6. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? 

 

6.5. Pakiet 8, poz. 6. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? 

 

6.6. Pakiet 8, poz. 6. Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, 

perforacja co 34 cm? 

 

6.7. Pakiet 8, poz. 6. Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, 

co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem? 

 

6.8. Pakiet 8, poz. 6. Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?   

 

6.9. Pakiet 8, poz. 6. Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, 

co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności? 

 

6.10. Pakiet 8, poz. 6. Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, 

każda rolka w oddzielną folię? 

 

6.11. Pakiet 8, poz. 6. Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany 

dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię? 

 

6.12. Pakiet 8, poz. 6. Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?  

 

6.13. Pakiet 8, poz. 6. Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę jednej 

warstwy nie mniejszą niż 17 gr/m2? 

 

6.14. Pakiet 8, poz. 6.  Czy jeżeli zamawiający dopuści długość podkładu na rolce, to czy z 

przeliczeniem długości czy za 1 szt. = 1 rolka? 

Odpowiedz:  

Ad. 6.1. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 6.2. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 6.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 6.4. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 6.5. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 6.6. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 6.7. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 6.8. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 6.9. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 6.10. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 6.11. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 6.12. Postępować zgodnie ze SIWZ 
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Ad. 6.13. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 6.14. Z przeliczeniem długości, z zaokrągleniem w górę do pełnej wartości. 

 

 

Pytanie 7.  

Pakiet 8 poz. 4 

Ze względu na brak na rynku włókniny typu SMS prosimy o dopuszczenie włókniny 

polipropylenowej w kolorze niebieskim lub zielonym o gramaturze 30gr/m2. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytania 8.  

8.1. Pakiet nr 5. Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’50 szt. z przeliczeniem 

zamawianych ilości? 

 

8.2. Pakiet nr 5 

W związku z pojawieniem się na rynku masek, które nie spełniają standardów medycznych 

prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej raportu 

z badań na zgodność normą PN- EN 14683:2019 + AC:2019 Maski medyczne. Wymagania i 

metody badań,  przeprowadzonych przez jednostkę niezależną posiadającej akredytację na 

badania na zgodność z tą normą? Żądanie potwierdzenia zgodności z normą PN-

EN14683:2019 +AC:2019 gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie  rozwiązania, które w 

sposób odpowiedni zapewnią dbałość o ograniczenie przenoszenia czynników zakaźnych z 

personelu na pacjentów podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach 

medycznych. Chcemy wyjaśnić, iż wskazana norma wprost wskazując typy masek oraz 

definiuje m.in. taki parametr jak BFE tj. skuteczność filtracji bakteryjnej w %. Jest to jeden z 

elementów decydujący o typie a co z tym związane obszarze stosowania produktu. Zgodnie z 

zapisami normy w obszarze bloku operacyjnego oraz obszarów o podobnych wymaganiach 

stosowane powinny być maski typu II lub IIR. W związku z powyższym w trosce o 

profesjonalną ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien nabyć rozwiązania 

spełniające wymagania normatywne.  

 

8.3. Pakiet nr 6, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2? 

 

8.4. Pakiet nr 6, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści czepek z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2? 

 

8.5. Pakiet nr 7, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści ubranie w rozmiarze XXL? 

 

8.6. Pakiet nr 8, poz. 1,2. Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny niepodfoliowanej? 

 

8.7. Pakiet nr 8, poz. 1,2. Czy Zamawiający dopuści podkład z hydrofobowej włókniny SMS? 

 

8.8. Pakiet nr 8, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści podkład o dł. 40mb z przeliczeniem 

zamawianej ilości?  
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8.9. Pakiet nr 8, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w kolorze zielonym? 

 

8.10. Pakiet nr 8, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z prześcieradłem w 

rozmiarze 210x150cm, pozostałe parametry jak w SIWZ? 

 

8.11. Pakiet nr 8, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną w rozmiarze 

96x96x136cm? 

Odpowiedz:  

Ad. 8.1. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 8.2. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający jasno określił w SIWZ rodzaje 

dokumentów i oświadczeń których złożenia wymaga wraz z ofertą, na wezwanie i na 

etapie realizacji umowy. Oczywistym jest, że Wykonawcy nie mają prawa oferować 

przedmiotu zamówienia nie spełniającego norm dla tego rodzaju asortymentu.  

Ad. 8.3. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 8.4. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 8.5. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 8.6. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 8.7. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 8.8. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 8.9. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 8.10. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 8.11. Zamawiający dopuszcza 

 

Pytania 9.  

9.1. Pakiet 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów jednorazowych ochronnych zakończonych 

gumką. 

 

9.2. Pakiet 6 poz.2 

Prosimy o dopuszczenie w poz. 2 ochraniaczy antypoślizgowych wykonanych z włókniny 

spunbond 30 g/m2. 

 

9.3. Pakiet 6 poz.3 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w związku z sytuacją COVID-19 oczekuje w poz. 

3 pełnobarierowych fartuchów PE z długimi rękawami  i pętlami na kciuki umożliwiającymi 

bezpieczne i pewne założenie rękawic ochronnych?  

 

9.4. Pakiet 6 poz.3 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w związku z sytuacją COVID-19 dopuszcza w 

poz. 3 fartuchy pakowane indywidualnie po 15 szt. w dyspenserze i po 75 szt. w kartonie 

zbiorczym? 
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Odpowiedz: 

Ad. 9.1. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 9.2. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 9.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 9.4. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

 

Pytania 10.  

10.1. Pakiet 5, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści maski w kolorze niebieskim? 

 

10.2. Pakiet 5, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z elementami elastycznymi o długości 17cm +/- 

1cm służącymi do zamocowania wyrobu zamiast troków? 

 

10.3. Pakiet 5, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z elementami elastycznymi o długości 17cm +/- 

1cm służącymi do zamocowania wyrobu zamiast gumek? 

 

10.4. Pakiet 5, poz. 1 i 2  

Czy Zamawiający dopuści maski z poziomem filtracji bakteryjnej minimum 98%? 

 

10.5. Pakiet 5, poz. 1 i 2  

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie raportu z badań z  niezależnego 

laboratorium, potwierdzającego  deklarowany poziom filtracji bakteryjnej dla masek typu II? 
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10.6. Pakiet 5, poz. 1 i 2  

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych typu II, zgodnych z 

wymaganiami normy PN-EN14683:2019, ciśnieniem różnicowym 25 Pa i czystością 

mikrobiologiczną na poziomie minimum 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1?  W 

ostatnim czasie, na rynku medycznym  pojawiło się dużo ofert na maski, które nie spełniają 

wymogów wyrobu medycznego w myśl Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 

Medycznych. 

 

10.7. Pakiet 5, poz. 1 i 2  

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych zgodnych z wymaganiami 

Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r., warunkującymi dopuszczenie 

produktów do obrotu na terytorium RP oraz złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie 

tych wymogów, tj:  Deklaracji Zgodności  CE wystawionej przez wytwórcę lub 

autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do 

obrotu? Nadmieniamy, że spełnienie powyższych wymogów wynika z obowiązujących 

przepisów i powinno stanowić wymaganie minimalne wobec przedmiotu zamówienia. 

 

10.8. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy zostało 

wykreślone zdanie ostatnie? 

Opóźnienie w dostawie nie jest tożsame z zerwaniem umowy przez wykonawcę. Skuteczność 

ostatniego zdania w § 3 ust. 1 lit. a) i b) umowy może być kwestionowana na podstawie art. 58 

§ 1 lub  § 2 Kodeksu cywilnego. 

 

10.9. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 lit. c) wzoru umowy wyrażenie „15% 

łącznej wartości  brutto  Produktów, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej 

umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „15% wartości brutto niezrealizowanej części 

umowy”? 

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości 

niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w 

przypadku zerwania 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. 

 

10.10. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej, o której mowa w § 3 ust. 1 

pkt a) wzoru umowy do 0,5%? 

 

10.11. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej, o której mowa w § 3 ust. 1 

pkt b) wzoru umowy do 1%? 

Odpowiedz: 

Ad. 10.1. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 10.2. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 10.3. Zamawiający dopuszcza 
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Ad. 10.4. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 10.5. Postępować zgodnie ze SWIZ. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do 

przedstawienia wyników badań i innych dokumentów, które potwierdzą zgodność 

przedmiotu zamówienia z oczekiwaniami zamawiającego i z aktualnie obowiązującymi 

wymaganiami dla tych produktów. 

Ad. 10.6. Zgodnie ze SIWZ. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi 

wyrobu medycznego w myśl Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych. 

Ad. 10.7. Postępować zgodnie ze SIWZ. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy 

odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający 

wymaga przedłożenia oświadczenia o posiadaniu przez Wykonawcę dokumentów 

dopuszczających do obrotu i stosowania przedmiot zamówienia, tj. wpis do rejestru 

wyrobów medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r.  

o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r., poz. 186) oraz certyfikat CE lub 

deklaracje zgodności. Wykonawca nie może zaoferować zatem przedmiotu 

zamówienia nie spełniającego powyższego warunku, nie posiadającego stosownych 

wpisów i certyfikatów, bowiem będzie to oznaczało poświadczenie nieprawdy 

skutkujące odpowiedzialnością karną jak również konsekwencjami przewidzianymi 

w umowie.   

Ad. 10.8. Nastąpiła omyłka pisarska w ppkt a) – w miejsce słowa „opóźnienie’ powinno 

być słowo „zwłoka”. Zamawiający dokona korekt na etapie sporządzania umowy. W 

pozostałych kwestiach postępować zgodnie ze SIWZ. 

Ad. 10.9. Postępować zgodnie ze SIWZ. Wykonawca zdaje się zapominać, że dostawy 

będą realizowane dla placówki służby zdrowia, gdzie zdrowie i życie pacjentów  

w znaczącej mierze zależy od dostaw niezbędnych produktów. Wobec powyższego 

zdaniem Zamawiającego kary umowne są raczej zaniżone. 

Ad. 10.10. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 10.11. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

 

Pytania 11.  

11.1. W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości 

spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu 

producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 3 wzoru umowy proponowanego zapisu: 

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia  kar lub odszkodowań zawartych w/w 

umowie  z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie 

to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemię Covid-19. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia 

tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych.”. 

 

11.2. Prosimy o zmianę w § 1 ust. 8 wzoru umowy zgodnie z poniższą propozycją: 
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„W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych Produktów w wymaganym 

terminie, wskazanym w ust. 4 pkt a) niniejszego paragrafu (3 dni robocze od dnia złożenia 

zamówienia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na formularzu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, lub sporządzonym zgodnie z danymi 

zawartymi w tym załączniku), Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu zamówionych 

Produktów u innego dostawcy po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytej 

realizacji umowy – taki zakup zwany będzie w dalszej części niniejszej umowy „Zakupem 

Interwencyjnym”. We wskazanym wyżej przypadku Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 

Zamawiającemu kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i nie 

dostarczonych w terminie przez Wykonawcę Produktów, a ceną zapłaconą za zakup dokonany 

przez Zamawiającego u innego dostawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty ww. 

kwoty w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii faktury potwierdzającej 

dokonanie przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego. Wykonawca nie będzie 

zobowiązany do zapłaty kwoty o której mowa powyżej w przypadku wystąpienia okoliczności, 

o których mowa w § 8 ust. 2 ppkt f umowy ( tj wystąpienie siły wyższej).” 

 

Odpowiedz: 

Ad. 11.1. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający zawarł w Paragrafie 8, ust. 2, pkt 

g) stosowne uregulowania, które mogą być zastosowane w sytuacji kryzysowej np. 

wystąpienia choroby zakaźnej. Zamawiający zwraca uwagę, iż kary umowne nie 

obowiązują w sytuacjach, o których mowa w umowie, dopuszczających modyfikację 

warunków umownych.  

 

Ad. 11.2. Postępować zgodnie ze SIWZ. Patrz odpowiedź na pytanie 11.1, powyżej. 

 

Pytanie 12.  

Pakiet nr 5 poz. 1. 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego pakietu, co pozwoli na 

złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert. 

Odpowiedz: Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

 

Pytanie 13.  

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy dostawy w zakresie zapisów §3 ust. 1: 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku: 

a) pierwszej zwłoki w dostawie zamówionych Produktów Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej 

części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia określonego na 

podstawie w § 1 ust. 4 pkt a) niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, iż opóźnienie to nie 

może przekroczyć 7 dni kalendarzowych, jednak nie więcej niż 10% wartości 

brutto niezrealizowanej części zamówienia. W przypadku zwłoki przekraczającej 7 

dni kalendarzowych Zamawiający może uznać, iż nastąpiło nieuzasadnione 

rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy i tym samym Zamawiającemu przysługuje 

prawo do zastosowania zapisów ust. 1, pkt. c) niniejszego paragrafu. 
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b) drugiej zwłoki w dostawie oraz każdej kolejnej zwłoki w dostawie zamówionych 

Produktów Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 

0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki, 

licząc od dnia określonego na podstawie § 1 ust. 4 pkt a) niniejszej umowy z 

zastrzeżeniem, iż zwłoka ta nie może przekroczyć 7 dni kalendarzowych, jednak nie 

więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia. 
W przypadku zwłoki przekraczającej 7 dni kalendarzowych Zamawiający może 

uznać, iż nastąpiło nieuzasadnione rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy i tym 

samym Zamawiającemu przysługuje prawo do zastosowania zapisów ust. 1, pkt. c) 

niniejszego paragrafu. 

c) nieuzasadnionego rozwiązania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w 

szczególności: zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Produktów 

lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej 

umowy, z zastrzeżeniem punktów a) i b) niniejszego ust., jak również odstąpienie od 

umowy przez Zamawiającego w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z 

zapisów umownych z podwykonawcą, w przypadku i zakresie, o którym mowa w 

ustawie Pzp, w części dotyczącej podwykonawstwa - Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto Produktów, których 

sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niezrealizowanej części niniejszej umowy. 

Odpowiedz: Postępować zgodnie ze SIWZ. Wykonawca zdaje się zapominać, że dostawy 

będą realizowane dla placówki służby zdrowia, gdzie zdrowie i życie pacjentów  

w znaczącej mierze zależy od dostaw niezbędnych produktów. Wobec powyższego 

zdaniem Zamawiającego kary umowne są raczej zaniżone. 

 

Pytania 14.  

14.1. Pakiet nr 4  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha  kolorze niebieskim z mankietem na gumki. 

 

14.2. Pakiet nr 5 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maseczek na troki w kolorze niebieskim. 

 

14.3. Pakiet nr 6 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka w kolorze niebieskim. 

 

14.4. Pakiet nr 7 poz.1-7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań i koszuli niesterylnych. 

 

Odpowiedz: 

Ad. 14.1. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ 

Ad. 14.2. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ 

Ad. 14.3. Zamawiający dopuszcza.  

Ad. 14.4. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający nie wymaga ubrań i koszuli sterylnej 
Zatwierdził: Kierownik Zamawiającego - Maciej Bieliński 


