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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                             
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę filtrów oddechowych. 
 Nr sprawy: ZP-18-087BN 
 
                  W związku z pytaniami 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 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących 
odpowiedzi: 
 
 
Pyt. 1 Załącznik nr 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów mechanicznych  oddechowych hydrofobowych z wydzieloną 
celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci z harmonijkową membraną filtrującą do respiratorów i 
aparatów do znieczuleń; skuteczność nawilżania 23mg H2O/L przy VT 500, skuteczność filtracji 99,999 z 
portem do kapnografu, sterylny, waga 36 g, objętość wew. 63 ml. 
Odp.: Zgodnie z korektą opisu przedmiotu zamówienia.  
Pyt. 2 projekt umowy 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary umownej w §4 ust. 1 projektu do 0,5 %? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody  na zmiany w projekcie umowy. 
Pyt. 3 projekt umowy 
Prosimy Zamawiającego od naliczania kary umownej przewidzianej §4 ust. 2 od wartości umowy pozostałej 
do realizacji 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody  na zmiany w projekcie umowy. 
Pyt. 4 projekt umowy 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §4 ust. 5 projektu umowy na: „W przypadku opóźnienia w terminie 
płatności Wykonawca może dochodzić odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia 
pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do 
dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody  na zmiany w projekcie umowy. 
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