
   

 

 

Gdynia, dnia 23.04.2020 r. 
 
Numer sprawy: ZP/PN/01/2020 
 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

Odpowiedzi na pytania 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Dostawę wyrobów jednorazowego użytku 
 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, poniżej 
przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania: 
 
1 – pakiet 18, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik – worek na wymioty zarejestrowany jako produkt medyczny 
i posiadający stawkę VAT 8%? Zgoda na powyższe pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na 
czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.  
W razie niedopuszczenie powyższego pojemnika prosimy o wskazanie merytorycznie uzasadnionych 
argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego. 
Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza 
 
2  
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który 
nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? 
Odpowiedź: Tak zamawiający uzna, przy czym proszę wskazać bezpośrednio w ośwaidczeniu 
że do „żadnej” 
 
3 
SIWZ – rozdział VII pkt. 2 – grupa kapitałowa 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  
jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie 
wraz z ofertą.  
Odpowiedź: jak w pkt 2 
 
4 
Projekt umowy – par. 2 ust. 1 
Biorąc pod uwagę konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z 
realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych 
przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne 
do właściwego przygotowania oferty w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt 
którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw. 
Odpowiedź: ilości zgodnie z załącznikiem na 24 miesiące 
 
5 
Projekt umowy – par. 3 ust. 9 
Prosimy o zmianę terminu  wymiany towaru wadliwego z maks. 3 dni robocze na 7 dni roboczych. 
Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i 
następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia 
określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana 
towaru w ciągu maks. 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie 
jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia 
niemożliwego. 
Odpowiedź: Tak zamawiający zmienia zapis par 3 ust. 9 umowy w ten sposób że nadaje mu 
nową następująca treść: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar 
bez wad w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania informacji o uzasadnionej reklamacji 
Zamawiającego.” 
 
 



   

 

 

6 
Projekt umowy – par. 6 ust. 4 
Prosimy o odniesienie kary umownej w wysokości 10% do wartości brutto części umowy pozostałej do 
realizacji. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis par 6 ust. 4 umowy w ten sposób że nadaje mu nową 
następująca treść: „Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 
% wartości brutto określonej w § 1 ust. 4 (w odniesieniu do części od jakiej odstąpiono) umowy 
w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy.” 
 
7 
Projekt umowy – par. 4 ust. 1  
Prosimy o zmianę zapisów umownych dot. kar i wprowadzanie kar wyrażonych % np. 0,5% wartości 
towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie. 
Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi w kwocie po 300,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia niezależnie np. od wartości towaru, którego zwłoka lub uchybienie dotyczy stoi w 
sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z 
dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec 
zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc 
charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego 
wzbogacenia wierzyciela”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy 
 
8 
Projekt umowy – par. 1 ust. 6 
Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 1 ust. 6. Niedopuszczalne jest wymaganie od 
Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu 
zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. Opis 
przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa 
ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób 
wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może 
prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej 
gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według 
własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot). 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis 
 
9 
Projekt umowy – par. 9 
Prosimy o wykreślenie par. 9 z projektu umowy, jako niemożliwego do zrealizowania. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy 
 
10 
Pakiet nr 16 poz. 1 
Prosimy o wyjaśnienie czy elektrody w pakiecie 16 mają posiadać żel stały czy płynny? 
Odpowiedź: żel płynny 
 
11 
Pakiet nr 17 poz. 1 
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować oryginalny papier do defibrylatora Lifepak 
12/15? 
Odpowiedź: dopuszczamy zamiennik 
 
12 
Pakiet nr 17 poz. 1 
Jeśli w poz. 1 Zamawiający dopuści papier nieoryginalny tzw. zamiennik, prosimy wówczas o 
dopuszczenie w ww. papieru o rozmiarze 107 mm x 23 m przeznaczonego do aparatu Lifepak 12 i 15, 
bez widocznego paska informującego o kończeniu się rolki? 
Odpowiedź: dopuszczamy zamiennik z widocznym paskiem informującym o kończeniu się rolki 
w urządzeniu 
 



   

 

 

13 
Pakiet nr 17 poz. 3 
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować oryginalny papier czy Zamawiający 
dopuści również papier będący zamiennikiem papieru oryginalnego. 
Odpowiedź: dopuszczamy zamiennik 
 
14 
Pakiet nr 17 poz. 3 
Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. 3 należy zaoferować papier matowy, czarno-biały, rozmiar 110 mm 
x 20 typu SONY czy typu MITSUBISHI? 
Odpowiedź: dopuszczamy zamiennik z utrzymaniem cech papieru jak w opisie 
 
 

Z poważaniem  
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
          /-/ Grzegorz Bebłowski 

 


