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Katowice, dn. 20.02.2018r 

 
 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę ręczników, podkładów i pieluchomajtek .   
                          Nr sprawy: ZP-18-022BN 
 
                                          
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), udzielam 
następujących odpowiedzi : 
   
 
1) Pakiet nr 1: Czy w związku z tym, iż ręczniki chłonne mają być przeznaczone do użycia w obrębie bloku 

operacyjnego to opakowanie powinno być wyposażone w etykietę główną z minimum 2 

repozycjonowanymi elementami etykiety umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji szpitalnej 

zawierającymi datę ważności, LOT, identyfikację producenta? Odp.: TAK 

2) Pakiet nr 2:  Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania podkładów chłonnych spełniających wymagania                

i zarejestrowanych, jako wyrób medyczny? Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił  w SIWZ.  

3) Pakiet nr 3, poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż 

wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Odp.: Zamawiający 

swoje wymagania określił w SIWZ. 

4) Pakiet nr 3, poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne 

przylepcorzepy z możliwością wielokrotnego mocowania w dowolnym miejscu produktu, co pozwala na 

optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta? Odp.: Zamawiający swoje wymagania 

określił w SIWZ. 

5) 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. 

6) Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% 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 Odp.: Zamawiający ni wyraża zgody. 
 

  Zamawiający działając zgodnie  z art.38 pkt. 4  ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 z późniejszymi zmianami), przedłuża terminu składania  i otwarcia ofert. Przedłużenie terminu składania i 
otwarcia ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.  
                                        
                                         Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 

26 lutego 2018r godz.10:00 
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.10:30 

 

                                                                               Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                                                         mgr Ewa Mołek 

https://www.google.pl/search?q=repozycjonowany&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjd98b9wLHZAhVKbFAKHTSfC4MQkeECCCQoAA

