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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, 

znak PN/6/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu me-
dycznego jednorazowego użytku, znak PN/6/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 27.02.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu X poz. 3: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o do-
puszczenie papieru o wymiarach 107mm x 23mm z jednoczesnym przeli-
czeniem na 109 sztuk. 
2. Dot. Pakietu X poz. 9: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
podanie wymiarów wyżej wymienionego papieru. 
3. Dot. Pakietu X poz. 9: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o do-
puszczenie papieru 107mm x 23mm. 
4. Dot. Pakietu X poz. 10: Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalne-
go, czy też dopuszcza papier kompatybilny. 
5. Dot. §1 ust. 2 projektu umowy: Prosimy o wykreślenie z projektu 
umowy par. 1 ust. 2. 
6. Dot. §5 ust. 4 projektu umowy: Prosimy o wydłużenie terminu uzupeł-
nienia braków ilościowych do 96 godzin. 
7. Dot. §6 ust. 1 lit. b) projektu umowy: Czy Zamawiający dopuszcza 
zmianę wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy do części nie-
zrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy tj. w §6 ust. 1 b) 
projektu umowy zamiast zwrotu „wartości brutto pakietu określonego w §1 
ust. 1 w zakresie, którego nastąpiło odstąpienie” wpisanie zwrotu: „warto-
ści niezrealizowanej części umowy”? 
8. Dot. §6 ust. 1 lit. b), c) projektu umowy: Wnosimy o zmniejszenie wy-
sokości kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy oraz za wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy do poziomu 1% niezrealizowanej części umowy. 



9. Dot. §9 ust. 2 pkt. 5) projektu umowy: Prosimy o uzależnienie możli-
wości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezreali-
zowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody 
przez Wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, 
prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na 
maksymalnie 6 miesięcy. 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 02.03.2018 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 27.02.2018 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1) Zamawiający nie dopuszcza. 
2) Zamawiający wymaga papieru zgodnego z opisem zawartym w SIWZ. 
3) Zamawiający nie dopuszcza. 
4) Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego. 
5) Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ zapis par. 1 ust. 2 projektu 
umowy konkretnie wskazuje na możliwość skorzystania przez Zamawiają-
cego z prawa opcji, które przejawia się tym, że Zamawiający może zwięk-
szyć o 20% realizację zamówienia w stosunku do podstawowego zakresu 
zamówienia określonego w Szczegółowy Opisie Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.  Powyższy zapis w żaden sposób nie naru-
sza art. 144 ustawy Pzp, wręcz przeciwnie jest zgodny z przepisami, ponie-
waż ustawa Pzp dopuszcza prawo opcji zgodnie z art. 34 ust. 5. Ponadto na-
leży dodać, iż Zamawiający już na etapie prowadzonego postępowania poin-
formował Wykonawców o możliwości skorzystania z prawa opcji z zazna-
czeniem o ile konkretnie w razie potrzeby będzie chciał zwiększyć przed-
miot zamówienia. 
6) Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu rozpatrzenia re-
klamacji w zakresie braków ilościowych, ponieważ zgodnie z treścią par. 2 
ust. 1  projektu umowy termin dostawy zamówienia wynosi 3 dni robocze,  
a następnie w przypadku braków ilościowych w dostawie, o których Wyko-
nawca z reguły wie już w momencie złożonego przez Zamawiającego za-
mówienia ma je uzupełnić w terminie 48 godzin, co daje Wykonawcy łącz-
nie średnio 5 dni na realizację przedmiotu zamówienia.  
7) Zamawiający nie wyraża zgody. 
8) Zamawiający nie wyraża zgody. 
9) Zamawiający informuje, że przedłużenie okresu obowiązywania umowy 
w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy 
nastąpi jedynie w przypadku zgody obu stron umowy. 
 
 


