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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/05/2022 pn. Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu 

jednorazowego i wielokrotnego użytku 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 zapisów umowy 

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 4 dopisać na końcu ustęp 12 o treści:  

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, 

gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

faktury w terminie do ich opłacenia."   

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może rów-

nocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za to-

war dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet 

za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zama-

wiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający 

zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). 

lub 

o dopisanie na końcu paragrafu 4 ustęp 12 o treści: 

Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu 

umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w za-

płacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany. 

lub 

o dopisanie na końcu paragrafu 4 ustęp 12 o treści: 

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony 

towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przy-

sługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 2% kwoty brutto z faktury za każdy 

dzień opóźnienia w płatności. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zapis: 

Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu 

umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w 

zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany. 

 

 

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 5  

Czy Zamawiający dopuści Spray zawierający srebro koloidalne, sól sodową kwasu hialurono-

wego, dwutlenek krzemu oraz kaolin absorbujący wysięk wspomagający leczenie ran, otarć, 

lekkich oparzeń oraz zmian skórnych z wysiękiem - pojemność 125ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

http://www.zozsanok.pl/
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Pytanie 3 dotyczy pakietu nr  13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku na twarz w rozmiarze 30cm x 40cm 

w miejsce wymaganego 20cm x 45cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 
 

 

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 


