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SPZOZ . NL . 2016 . 
Kędzierzyn-Koźle,  26.08.2016 

1226 

Uczestnicy postępowania 

 

 
Sprawa: dotyczy postępowania NL.2016.63 prowadzonego w trybie do 30.000 euro na dostawę materiałów 
sterylizacyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu. 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść ogłoszenia                               

o zamówieniu sygn. NL.2016.63: 
 

Pytanie 1, pakiet 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 9 - 18) oraz utworzenie odrębnego pakietu?  

Odpowiedź:  NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 2, pakiet 3: 
Czy w poz. 12 Zamawiający dopuści do oceny rękaw, spełniający wymagania SIWZ, o szerokości 12 cm zamiast 12,5 cm? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 3, pakiet 3: 
Czy w poz. 17 Zamawiający dopuści do oceny rękaw, spełniający wymagania SIWZ, o szerokości 35 cm lub 40 cm zamiast 38 cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści tylko rękaw o szerokości 35cm pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. 
 

Pytanie 4, pakiet 3: 
Czy Zamawiający w poz. 18 dopuści do oceny rękaw, spełniający wymagania SIWZ, o szerokości 40 cm zamiast 42 cm? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 5, pakiet 3: 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, wyposażone w folię sześciowarstwową, 
łącznie z warstwą klejącą, co nie wpływa na jakość opakowania z uwagi na porównywalną grubość folii biorąc pod uwagę opakowania 
dostępne na rynku? 

Odpowiedź:  NIE, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 6, pakiet 3: 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe zgrzewalne w temperaturze 180-220oC? 

Odpowiedź:  NIE, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 7, pakiet 3: 
Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa 
wytwórcy?  

Odpowiedź:  TAK, Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie 8, pakiet 3: 
Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 
11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga. 
Pytanie 9,  projekt umowy: 
Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 6 ust. 1 użytego w różnych przypadkach określenia „opóźnienie” określeniem „zwłoka”?  

Odpowiedź: Zamawiający NIE wyraża zgody.  
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Pytanie 10,  projekt umowy: 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 6 ust. 1 lit. c) poprzez nadanie mu brzmienia: „c) za odstąpienie od umowy przez którąkolw iek ze 
stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za nie zrealizowaną część przedmiotu umowy” 

Odpowiedź: Zamawiający NIE wyraża zgody.  
 

Pytanie 11,  projekt umowy: 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 6 ust. 1 lit. d) poprzez nadanie mu brzmienia: „za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego  w niniejszej 
umowie i jej załącznikach obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, 
w tym obowiązku lub terminu wynikającego z rękojmi i gwarancji w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto za zamówienie, którego 
dotyczy naruszenie”. 

Odpowiedź: Zamawiający NIE wyraża zgody.  
Zamawiający wskazuje, iż celem kary umownej jest zabezpieczenie się dłużnika przed nienależytym wykonaniem zobowiązania lub jego 
niewykonaniem w ogóle. Kary zostały naliczone biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzenia. Wykonawcy przysługują instrumenty 
prawne dot. wniosku o miarkowanie kar czy uznanie ich za wygórowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 
 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje o: 
- przedłużeniu terminu składania ofert na 02.09.2016r. godz. 9.00 
- przedłużeniu terminu otwarcia ofert na 02.09.2016r. godz. 9.30 

 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje należy traktować, jako integralną część ogłoszenia na wyżej wymienione 
postępowanie. 

 

         
         

 

……………………………………. 

podpis Zamawiającego 
 

 

 

 

 

Opublikowano: 26.08.2016r. 

 


