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SPZOZ . NL . 2017 . 
Kędzierzyn-Koźle,  15.09.2017 

 

Do wszystkich uczestników postępowania 

 

Sprawa: dotyczy postępowania NL.2017.59 prowadzonego w trybie do 30.000 euro na dostawę papierów rejestracyjnych, elektrod, 
żeli, szkiełek dla SPZOZ w Kędzierzynie – Koźlu 

– wyjaśnienie i modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść ogłoszenia                  
o zamówieniu sygn. NL.2017.59: 

Pytanie 1, dot. Szczegółowy formularz cenowy, pozycja 4: 
Czy Zamawiający dopuści dotychczas stosowany papier do aparatu AsCard 33 w rolce o wymiarach 110mm x 10m  z przeliczeniem ilości 
na 75 rolek? 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza z zachowaniem warunku odpowiedniego przeliczenia ilości. 

Pytanie 2, dot. Szczegółowy formularz cenowy, pozycja 5: 
Czy Zamawiający dopuści dotychczas stosowany papier do aparatu Hellige EK-53/56 w bloku o wymiarach 130mm x 135mm x 370 kartek? 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 3, dot. Szczegółowy formularz cenowy, pozycja 7: 
Czy Zamawiający dopuści dotychczas stosowany zamiennik o parametrach identycznych jak oryginał? 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 4, dot. Szczegółowy formularz cenowy, pozycja 14: 
Czy Zamawiający dopuści radioprzezierne elektrody o średnicy 50mm, bez języczka? 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 5, dot. Szczegółowy formularz cenowy, pozycja 14: 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody jednorazowej EKG o wymiarach 45X42, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 6, dot. Szczegółowy formularz cenowy, Poz. 14: 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę 32 x 44 mm, pozostałe parametry jak w SIWZ? 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 7, dot. Szczegółowy formularz cenowy, Poz. 14: 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę 40 mm, pozostałe parametry jak w SIWZ? 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 8, dot. Szczegółowy formularz cenowy, Poz. 14: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody o wymiarach 45x22, posiadającej jednostronnie silikonowaną pokrywę PET, krążek żelu 
powstający po wstrzeleniu i utwardzeniu pod lampą UV specjalnego komponentu żelowego, gąbkę PE o grubości 1mm, sensor Ag/Cl, 
stalową zapinką sensora, listek papieru ułatwiający zdjęcie elektrody z pokrywy? 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 9, dot. Szczegółowy formularz cenowy, pozycja 15: 
Czy Zamawiający dopuści elektrody prostokątne 55mm x 41mm, bez języczka? 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 10, dot. Szczegółowy formularz cenowy, pozycja 16: 
Czy Zamawiający oczekuje elektrody biernej dzielonej? 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 11, dot. Szczegółowy formularz cenowy, pozycja 19: 
Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Bionet FC1400 w rolce o wymiarach 152mm x 25m? 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 12, dot. Szczegółowy formularz cenowy, pozycja 22: 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru w formacie 107x23 (wymiar całkowity). 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 13, dot. Szczegółowy formularz cenowy, Poz. 25: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szkiełek podstawowych 25x75x1mm, ciętych, z matowanym brzegiem? 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 14 dot. Projekt umowy - §1 ust 3 i ust. 7 
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np.             
w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której 
realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt 
KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opin ia prawna: 
"Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do 
pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP). 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający określił wielkość zamówienia na podstawie realnego zużycia w okresie poprzednich 12 miesięcy                           
i rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.  

 
Pytanie 15, dot. Projekt umowy - §4 ust.3 
Zwracamy się z prośba o umieszczenie w zapisie: ”netto” tak aby pkt brzmiał: „Wykonawca gwarantuje, iż przez cały okres obowiązywania 
umowy ceny netto pozostaną niezmienne.” 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian – zgodnie z § 4 ust. 1 i 4a) projektu umowy, ponadto kwota netto jest                
w wskazana w § 4.   

 
Pytanie 15, dot. Projekt umowy - §6 ust.1c 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości 
nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 1c projektu umowy zamiast zwrotu „ wynagrodzenia brutto określonego w par. 4 ust. 1” wpisanie zwrotu: 
„wartości niezrealizowanej części umowy” 
Wskazanie 5% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu 
ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi 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”. 
Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje 
się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, 
art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia 
społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na 
uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest 
ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – 
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie 
jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do 
wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się 
Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy. 

   Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

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

         
        

  

……………………………………. 

podpis Zamawiającego 

Opublikowano: 15.09.2017r. 


