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Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

 
    

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Nr 2 
 

 
Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę medycznych materiałów 

szewnych oraz staplerów, siatek i taśm chirurgicznych”. 
 

 

 W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, zawartych w pismach Wykonawców, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień: 
 

 Zestaw pytań nr 3 z dnia 31.08.2020r. :    
 

Pakiet 3 

1. Poz. 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie nici o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez 
zmian?   

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. 

2. Poz. 33 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez 
zmian?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie  

 
 
 

Zestaw pytań nr 4 z dnia 31.08.2020r. :    
1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Dostawcy sprawdzenia zasadności reklamacji 

wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę 

słów „…od dnia złożenia reklamacji przez Zamawiającego” na „…od dnia uznania reklamacji”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści proponowaną modyfikację zapisów wzoru umowy.  

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 5 ust. 4 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na 

„odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak.  

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 
zakresie zapisów  § 8 ust. 1:  

 
  2. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Dostawcy; 

b) 0,3% wartości opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia dostawy, jednak 
nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy; 

c) 0,5% wartości brutto dostarczonej partii wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych 
przy odbiorze, liczonych od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie mniej jednak niż 50,00 zł oraz nie więcej 
niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru, 
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d) 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, w przypadku rozwiązania umowy przez 
Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności wyszczególnionych w § 2 ust. 5 i § 3 ust. 3. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy w obecnym brzmieniu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporz. 

D.Orwat 


