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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
Dział Zamówień Publicznych 
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tel./fax +48 13 46 56 290 
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 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów 
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345 

Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ BNP PARIBAS 

SPZOZ/SAN/ZP/29/2022                                                                        Sanok, dnia 25 luty 2022r. 
 

do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/02/2022 pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego 

użytku łączniki zespolenia kostne oraz sprzęt laboratoryjny dla SPZOZ w Sanoku 
 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - wniosków o wyjaśnienia 

treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 14 

Zamawiający w pakiecie nr. 14 w formularzu cenowym wymagając gotowych zestawów 

diagnostycznych do testów parazytologicznych z bezpiecznym utrwalaczem,  wymaga 

zaoferowania opakowań po 150 sztuk. Informujemy, że podana wielkość opakowania wskazuje 

na wyrób konkretnego Wykonawcy jedocześnie uniemożliwia przystąpienie do przetargu 

Wykonawcom oferującym inne wielkości opakowań.  Wiadome jest, iż Zamawiający planuje 

przeprowadzić 4500 badań, z uwagi na ten fakt zwracamy się  o zmianę zapisu w formularzu 

cenowym dla Pakietu nr 14  w kolumnie jm.  z opakowania (150szt) na 1 sztukę oraz w 

kolumnie ilość z 30 na 4500. Pozwoli to na przystąpienie do postępowania większej ilości 

Wykonawców, co zwiększy jego konkurencyjność 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne ilości w opakowaniu nie mniej niż 40 szt. Ilość 

opakowań należy przeliczyć. 

 

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 14 

Prosimy o doprecyzowanie:  Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawów, które 

umożliwiają pobranie z każdego rodzaju kałówek (łyżeczka do pobrania min. 10 cm, aby po-

brać z dna pojemników na kał oraz kał biegunkowy zwłaszcza od dzieci) ? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 14 

Czy Zamawiający wymaga probówek zaopatrzonych w pionowy, trójwymiarowy filtr 

,ułatwiający filtrację  w trakcie  wirowania ? Wyjaśniamy, że podczas wirowania w 

standardowych wirówkach kątowych, w probówkach z  sitami pionowymi następuje 

równomierne filtrowanie materiału , bez zatykania filtra masami kałowymi  i bez ryzyka 

zatrzymania na nich jaj i oocyst 

Odpowiedź: Tak. 
 

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycje 12-15 (wymazówki) i utworzenie 

osobnego pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

http://www.zozsanok.pl/
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Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 11 

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w poz. 12-15 należał do Medycznej 

Klasy IIa czy klasę I? Prosimy o wyjaśnienia ponieważ w naszej ofercie znajdują wymazówki 

obu klasy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 11 

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 13 wymazówki z tworzywa sztucznego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 11 

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 14 wymazówki z podłożem Amies? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie  8 dotyczy pakietu nr 15 

Czy Zamawiający zmniejszy wymaganą ilość próbek do 5szt.?Obecna ilości (20szt ) jest wy-

górowana, a sprawdzenie jakości nie wymaga użycia aż takiej ilości nakłuwaczy. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 5szt. 

 

Pytanie  9 dotyczy Wzór umowy §4 ust.1 pkt.2 
Zwracamy się z prośba o zmniejszenie wielkości kar umownych do 0,5%wartości towaru niedostar-

czonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki w dostawie. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie  10 Dot. formularza OFERTA pkt . 8 
Czy nastąpiła omyłka w dacie ustawy o wyrobach medycznych  i zamiast 6 lutego 2020 r. powinno 

być 20 maja 2010 r.? 
Odpowiedź: Tak nastąpiła omyłka powinno być: Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 

medycznych (tekst jed. Dz.U. 2021 poz. 1565). Zamawiający umieścił na stronie internetowej 

poprawioną SWZ. 

 

Pytanie  11 dot. zapisów wzoru umowy 
§3 ust. 3, §7 ust. 4 – Prosimy o doprecyzowanie, iż wymóg dat ważności na opakowaniu dotyczy jedy-

nie wyrobów sterylnych? W przypadku implantów niesterylnych nie ma obowiązku oznaczania ich opa-

kowań datami ważności. 
Odpowiedź: Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Pytanie  12 dot. zapisów wzoru umowy 
Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §4 Ust. 1 pkt 2 z 2% na 0,2%? 
Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt 

wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości 

zastrzeżonych kar umownych. 

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO 

ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy 

uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji   które może być uzasadnioną podstawą 

do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego    .Ustalenie przez 

Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa 

w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z 

zasadami współżycia społecznego        i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej 

na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw.  z art. 58 § 1 k.c. 
 Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

 

 



SPZOZ/SAN/ZP/29/2022 Strona 3 z 8 

 

 

Pytanie  13 dot. zapisów wzoru umowy 
Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia 

przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien 

zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Propo-

nowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o 

przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie  14  dot. zapisów wzoru umowy 
Czy Zamawiający doda zapis w §4 ust. 8, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie 

poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie 

postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy 

co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W 

związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie  15 dot. zapisów wzoru umowy 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania daty ważności na opakowaniu o ile przepisy 

nie nakazują umieszczania takich informacji (§7 ust.4)? Przepisy określają kiedy i gdzie ma być 

umieszczona data ważności lub inne tego typu informacje. Z uwagi na powyższe nie ma potrzeby do-

datkowego umieszczania informacji na opakowaniach jeżeli przepisy ich nie wymagają 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 16 dot. zapisów wzoru umowy 

Czy Zamawiający w § 9 ust. 1 usunie zdanie 2? Obecny zapis jest sprzeczny z §2 ust. 4. Z uwagi na 

to iż zamówienia będą realizowane na podstawie przesłanych zamówień, na podstawie tych że zamó-

wień będzie wystawiona również faktura VAT, która to zazwyczaj jest doręczana razem z produktem, 

a co za tym idzie obecny zapis jest sprzeczny z w/w treścią umowy. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 17 dot. zapisów wzoru umowy 

Czy Zamawiający dookreśli w §11 ust. 2, iż za drogę polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczą-

cego zwłoki w zapłacie za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? Obecny zapis 

wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do 

tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 18 nr 1 dot. zakresu 10 pkt 1. Klatka szyjna PEEK napylona czystym tytanem  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania klatki szyjnej wykonanej z tytanu komórkowego 

Ti6Al4V ELI, materiał klatki – Structan wykonany jest przy użyciu metody  

SLM – druk 3D. Klatki posiadają na powierzchni elementy kotwiczące w postaci kolców wpływające 

na wysoką stabilność.  

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 19 dot. zakresu 10 pkt 3 PLIF 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania klatki PLIF wykonanej z tytanu komórkowego 

Ti6Al4V ELI, materiał klatki – Structan wykonany jest przy użyciu metody  

SLM – druk 3D. Struktura implantu charakteryzuje się regularną wielkością porów na całej powierzchni 

900 μm, a także średnią porowatością wewnętrzną wynoszącą 50 - 55%. Moduł Younga Structanu wy-

noszący 12,3 GPA. Implanty pochylone pod kątem 0, 5 oraz 10 stopni. Implanty  

o wysokościach od 7 mm do 13mm, szerokościach 8,5 oraz 10,5 mm, długościach 22 i 26 mm.  

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 20 dotyczące wzoru umowy: 

Dotyczy § 7 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w par. 7 wzoru umowy zapisu: „Zamawiający będzie składał 

zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być 

mniejsza niż 200 złotych netto”? 

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200 złotych netto koszty transportu, na które skła-

dają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozo-

wych i faktury, koszty dostarczania towaru przez przewoźnika- są wyższe niż wartość marży uzyskanej 

ze sprzedaży towaru o takiej wartości. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 21 Dotyczy § 4 ust. 1 ust. 2 i 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w par. 4 ust. 2 i 3 wzoru umowy poprzez obniżenie 

wysokości kar umownych do wysokości 1% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki” i odpowiednio w ust. 3 towaru, którego dostawy odmówił, z uwagi 

na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? 

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu 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 2% czy 5% jest wysoce niesprawiedliwe 

i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać 

uznana za świadczenie nienależne. 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. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 22 dotyczy Pakiet nr 11 poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie pojemników o poj. całk. 130 ml. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 23 dotyczy Pakiet nr 11 poz. 3 

Czy Zamawiający wymaga pojemników sterylnych? 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie 24 dotyczy Pakiet nr 11 poz. 4 

Czy w poz. 4 powinny być wycenione same probówki? Korki są ujęte w poz. 5. 

Odpowiedź: Powinny być wycenione zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 25 dotyczy Pakiet 11 poz. 12, 13, 15 

Czy Zamawiający dopuści wymazówki o długości trzonka z korkiem 165 mm, pozostałe parametry 

bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 26 dotyczy Pakietu nr 11 poz. 14 

Czy Zamawiający dopuści wymazówki z drutu z wacikiem wiskozowym, pozostałe parametry bez 

zmian? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 27 dotyczy Pakietu nr 11 poz. 16 

Czy Zamawiający dopuści ezy z tworzywa PS, pozostałe parametry bez zmian? Producent wycofał z 

oferty ezy wykonane z AS, zastąpił je ezami wykonanymi z polistyrenu. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 28 dotyczy Pakietu nr 11 poz. 30 

Prosimy o dopuszczenie zlewek z podziałką skali co 50ml, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 29 dotyczy Pakietu nr 12, poz. 16, 17 

Prosimy o dopuszczenie cylindrów ze szkła BORO3.3. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 30 dotyczy Pakietu nr 12, poz. 20, 21 

Czy Zamawiający oczekuje szklanych cylindrów? 

Odpowiedź:  Tak. 

 

Pytanie 31 dotyczy Pakiet nr 13 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści probówki do retykulocytów z błękitem brylantowo- krezolowym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 32 dotyczy Pakiet  nr 13 poz. 19  

Czy Zamawiający dopuści kapilary o podanych w opisie wymiarach (tj. 1,6 mmx 125 mm) o pojemności 

100 ul? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Jeżeli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kapilar o pojemności 130 ul, ale o 

wymiarach 2,3 mmx75 mm? 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania dot. Poz. 19 prosimy o wydzielenie tej pozycji do 

osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 33 dotyczy pakietu 13 poz. 54  

Prosimy o dopuszczenie pudełek na 100 końcówek o poj. 1000 µl. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 34 dotyczy pakietu nr 11 

 Czy Zamawiający dopuści probówki PS o pojemności 5ml (12 x 75 mm) ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 35 dotyczy pakietu nr 11 

Czy Zamawiający dopuści probówki z PP okrągłodenne, z kołnierzem z korkiem o poj. 7 ml ( wymiar 

16x65mm) 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 36 dotyczy pakietu nr 11 

Czy Zamawiający dopuści Probówki PS o pojemności 5ml (12 x 75 mm, okrągłodenne jałowe z 

korkami)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 37 dotyczy pakietu nr 11 

Czy Zamawiający dopuści wymazówki z wacikiem wiskozowym z zachowaniem reszty parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 38 dotyczy pakietu nr 11 

Czy Zamawiający dopuści wymazówki z podłożem Amies? 
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Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 

Pytanie 39 dotyczy pakietu nr 11 

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wyposażony w zintegrowaną 2-częściową pokrywę 

zamontowaną na zawiasach. Pojemnik ma następujące wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 365 mm, 

wymiary wewnętrzne to 540 x 367 x 347 mm. Boczne ścianki, dno i pokrywa są pełne. Nośność 

pojemnika to 25 kilogramów przy 68 litrach pojemności. Pojemnik charakteryzuje się wysoką 

odpornością na temperaturę zewnętrzną od -20 ° C do + 40 ° C. Gdy pokrywa pojemnika jest 

zamknięta, można układać pojemniki w stosy, natomiast przy otwartej pokrywie pojemniki można 

wkładać jeden w drugi, oszczędzając miejsce podczas transportu lub przechowywania. 

Jeśli Zamawiający nie dopuści powyższych zmian, prosimy o doprecyzowanie jaki pojemnik 

Zamawiający ma na myśli i jakie jest jego zastosowanie 

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza. 

 

Pytanie 40 dotyczy pakietu nr 11 

Czy Zamawiający dopuści pipety o długości 15-15,5cm? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

Pytanie 41 dotyczy pakietu nr 12 

 Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe grubość 1 mm (szlifowane bez pola do opisu)? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

Pytanie 42 dotyczy pakietu nr 12 

Czy Zamawiający dopuści cylindry ze skalą w kolorze niebieskim, z zachowaniem reszty 

parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 

Pytanie 43 dotyczy umowy § 2 pkt 4 

„…Zamawiający deklaruje zakup przedmiotu umowy o wartości odpowiadającej minimum 25% 

wartości umowy brutto…” 

Czy Zamawiający zwiększy deklarowaną wartość zakupu przedmiotów umowy do minimum 60% 

wartości umowy brutto? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 44 dotyczy umowy  

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy 

sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 

dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów ,,…od dnia zawiadomienia” 

na ,,…od dnia uznania reklamacji”. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 45 dotyczy umowy  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 4 ust. 10 poprzez zamianę  

słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 46 dotyczy umowy  

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na 

wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not 

obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany 

przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail 

Wykonawcy? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie 47 dotyczy umowy komisu 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy 

przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. Umowy komisu) 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy przechowania o wzorze określonym po 

podpisaniu umowy dostawy i komisu. 

 

Pytanie 48 dotyczy umowy komisu 

Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o 

wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z 

depozytu? (dot. § 5 Umowy komisu) 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 49 dotyczy umowy komisu 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej 

kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 5 Umowy komisu) 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 50 dotyczy umowy  

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowią-

zań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

2) w przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie, Zamawiający 

naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z 

zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej 

niż 10 % wartości brutto niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiają-

cego, 

3) w przypadku odmowy dostawy towaru, Zamawiający naliczy karę umowną w wyso-

kości 0,5% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił, 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 51  

Czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca przekaże fakturę VAT wyłącznie za pośrednictwem Plat-

formy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elek-

tronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). Przedmiotowe 

rozwiązanie jest zgodne z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na którego podstawie Zamawia-

jący jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych prze-

słanych za pośrednictwem PEF.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktur za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania 

 

Pytanie 52 dotyczy umowy 

Czy Zamawiający akceptuje modyfikację § 3 ust. 4 Załącznika nr 4 do SWZ (dalej jako: „Umowa”) 

poprzez nadanie mu następującego lub zbliżonego brzmienia:  

„W przypadku, gdyby dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy nie posiadał dokumentów, o 

których mowa w ust. 1, a Wykonawca by ich nie przedłożył w terminie 14 dni od żądania Zamawiają-

cego, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu ich przedstawienia lub ma prawo rozwią-

zać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wykonawca odpowiada w takim przypadku za powstałą z 

tego tytułu szkodę.  

Z uwagi na szeroką gamę wyrobów medycznych objętych postępowaniem, proponowane jest 

rozwiązanie umożliwiające Wykonawcy uzupełnienie przedmiotowej dokumentacji (przed 
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ewentualnym rozwiązaniem Umowy w terminie, który umożliwi efektywne spełnienie 

przedmiotowego obowiązku oraz nie narazi Zamawiającego na ewentualne szkody. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 53 dotyczy umowy 

Czy Zamawiający akceptuje modyfikację § 4 ust. 9 Umowy poprzez wskazanie, że termin określony w 

wezwaniu do zapłaty będzie wynosić co najmniej 14 dni. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 53  

Czy Zamawiający akceptuje modyfikację pkt 8 oferty stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ poprzez 

doprecyzowanie oznaczenia ustawy o wyrobach medycznych (tj. wskazanie obecnie obowiązującej 

ustawy z dnia 20 maja 2010 r.)  

Odpowiedź: Tak nastąpiła omyłka powinno być: Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 

medycznych (tekst jed. Dz.U. 2021 poz. 1565). Zamawiający umieścił na stronie internetowej 

poprawioną SWZ. 

 

 

UWAGA! 

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na zaoferowany 

przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 

cenowym przedmiotu zamówienia. 

 

Z poważaniem 


