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SzNSPZOZ. N-ZP-372-3/13

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ na dostawę drobnego 
sprzętu medycznego Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.
Dotyczy Zestawu 3
Czy Zamawiający w zestawie 3 dopuści system równoważny firmy SERRES z wbudowanym
filtrem antybakteryjnym i zastawką anty-zwrotną kompatybilny z ssakiem Medela?
Odpowiedź:  Nie.  Zamawiający  wymaga systemu wyposażonego  również  w  filtr  hydrofobowy 
(nie  tylko  antybakteryjny),  który  zapobiega  cofaniu się  wydzieliny.  Ponadto  Zamawiający  jest 
w posiadaniu zbiorników wielorazowych o poj.  1,5 l, z  którymi wkłady jednorazowe systemu 
SERRES nie są kompatybilne ze względu na fakt, iż mają pojemność 1, 2 lub 3 l.
   
Pytanie 2.
Dot. Zestawu 3 poz. 3,7
Czy Zamawiający w zestawie 3 dopuści w poz 3,7 pojemność 2 litry?
Odpowiedź:  Zamawiający w zestawie 3 w poz 3,7 nie dopuszcza zbiorników o pojemności 2 litry.
Dot. poz. 3: Zamawiający jest w posiadaniu zbiorników wielorazowych o poj. 1,5 l, z  którymi 
wkłady jednorazowe systemu SERRES nie są kompatybilne ze względu na fakt, iż mają pojemność 
1, 2 lub 3 l.
Dot. poz. 7: Zawieszenie na uchwycie ssaka Vario zbiornika wielorazowego o pojemności 2 l grozi 
uszkodzeniem tego uchwytu ze względu na ciężar zbiornika po napełnieniu.
 
Pytanie 3.
Dot. Zestawu 3 poz 3,4,5,6,7,8,9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zestawu nr 3 pozycji poz 3,4,5,6,7,8,9 i utworzy 
z nich odrębny zestaw. Biorąc pod uwagę, że jedynym kryterium oceny ofert jest cena utworzenie 
odrębnego  pakietu  zawierającego  wyżej  wymienione  pozycje,  pozwoli  oferentom  przedstawić 
bardziej konkurencyjne cenowo oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 4.
Dot. Rozdz. 6.4 ust. 6.4,2 SIWZ
W  związku  z  pojawieniem  się  wątpliwości  dotyczących  zakresu  pełnomocnictwa  w  ww 
postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla 
Zamawiającego  będzie  złożenie  pełnomocnictwa  w  oryginale,  podpisanego  przez  osobę, 
umocowaną  do  zaciągania  zobowiązań  i  składania  oświadczeń  woli  -potwierdzone  stosownym 
dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest  do przygotowania,  podpisania oferty 
przetargowej,wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek 
wykorzystania  środków  ochrony  prawnej  przez  innych  wykonawców  oraz podpisywania 
dokumentów za zgodność z oryginałem
Odpowiedź: Tak, wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, 
podpisanego  przez  osobę,  umocowaną  do  zaciągania  zobowiązań  i  składania  oświadczeń  woli 
-potwierdzone  stosownym  dokumentem,  w  którym  wskazana  osoba  umocowana  jest 



do przygotowania,  podpisania oferty  przetargowej,wnoszenia odwołań,  a także przyłączania się 
do  postępowań  wszczętych  na  skutek  wykorzystania  środków  ochrony  prawnej  przez  innych 
wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Pytanie 5.
Dot. §7 pkt.l ust.l wzoru umowy
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli w zapisie ust. l jako „nienależytego wykonania 
umowy  przez  Wykonawcę".  Zapis  taki  może  np.  świadczyć  o  tym,  że  Zamawiający 
za niedostarczenie towaru w terminie obciąży Wykonawcę  wysokimi karami. Może zdarzyć  się 
również, że np Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy, 
w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności a w myśl 
ww punktu Zamawiający będzie naliczał wysokie kary.
Pozostawienie takiego zapisu sprawia, że strony umowy nie są równoprawne. Dlatego też wnosimy 
o wykreślenie  w/w ppkt  ze wzoru umowy lub jego modyfikację  z  uwzględnieniem powyższej 
sytuacji.
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmianę  w/w  postanowienia.  Zamawiający 
wyjaśnia,  że  nienależyte  wykonanie  umowy  to  wykonanie  umowy  w  sposób  niezgodny  z  jej 
postanowieniami. 

Pytanie 6. 
Dot. §9 pkt.2 wzoru umowy
Paragraf  9  pkt  2  zawiera  informację,  iż  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne 
„w wysokości wartości umowy". Zapis taki sprawia strony nie są równoprawne, Zdarzyć się może,
że Zamawiający nie będzie w terminie regulował  należności  za wykonane dostawy w związku 
z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis 
wniezmienionej  formie  pozwoliłby  Zamawiającemu  na  nieterminowe  regulowanie  płatności 
z
jednoczesnym naliczeniem Dostawcy wysokich kar umownych. Z uwagi na powyższe wnosimy 
o  wykreślenie  w/w  ppkt  ze  wzoru  umowy  lub  jego  modyfikację  na:  Wykonawca  zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne „w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy"
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w postanowienia. 

Pytanie 7. 
Dot. §9 pkt.2 wzoru umowy
Zwracamy się  z wnioskiem o zmianę  brzmienia § 9 Wzoru umowy i obniżenie kar umownych 
za  nieterminowe  dostawy  towarów  z  adekwatnie:  a)  100zł;  b)  200zł;  c)  300zł;  d)  400zł  zł 
do wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej dostawy.
Uważamy,  że  zaproponowane  przez  Zamawiającego  warunki  powodują  znaczącą  dysproporcję 
w ewentualnych roszczeniach stron (wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej
wysokości).
Różnicowanie odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy poprzez zastrzeżenie w umowie
niewspółmiernie wysokich kar dla jednej ze stron stosunku uznać należy jako sprzeczne z zasadami
współżycia  społecznego  poprzez  naruszenie  swobody  zawierania  umów,  co  stanowi  rażące 
pogwałcenie art. 353' w  zw. z art. 58 k.c, w zw. z art. 139 ust. l p.z.p.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w postanowienia. 


