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                                                                                                               Wałbrzych, dnia 13.01.2023r.  

DZPZ-530-Zp/85/PN/22  

                     Wykonawcy – wszyscy 

 

Dotyczy: „Zakup produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych na 
okres do 19.09.2023r.” - Zp/85/PN/22   

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 
ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.  

Pytanie nr 1 do wzoru umowy dla części nr 1-28, 30-46 
 
Do §3 ust. 3 wzoru umowy: Prosimy o informację, czy w przypadku wstrzymania produkcji 
lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy oraz braku możliwości dostarczenia zamiennika 
leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), 
Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie 
tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? 
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ ani projektu umowy w w/w zakresie. 
Zamawiający informuje, iż indywidualnie będzie rozpatrywał takie sytuacje, gdy 
wystąpią. 
 
Pytanie nr 2 do wzoru umowy dla części nr 1-28, 30-46 
 
Do §3 ust. 8 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z 
treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które 
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do 
odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.” 
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 
 
Pytanie nr 3 do wzoru umowy dla części nr 1-28, 30-46 
 
Do §3 ust. 9 wzoru umowy prosimy o dodanie możliwości zmiany umowy w razie zmiany 
wysokości stawki VAT. 
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 
 
Pytanie nr 4 do wzoru umowy dla części nr 1-28, 30-46 
 
Do §5 ust.1 pkt 1) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 
dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez 
wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,3% wartości nie dostarczonej w terminie części 
przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia? 
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Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 
 
Pytanie nr 5 do wzoru umowy dla części nr 1-28, 30-46 
 
Do §5 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości 
kary zastrzeżonej w §5 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy do wysokości 250,00 zł za każdy 
przypadek? 
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 
 
Pytanie nr 6 do wzoru umowy dla części nr 1-28, 30-46 
 
Do §5 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy: Prosimy o zmniejszenie wymiaru kary umownej 
zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy do wysokości 10% wartości niezrealizowanej 
części umowy. 
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 
 
Pytanie nr 7 dot. pakietu 13, poz. 2 
 
Czy Zamawiający dopuści tupfery w kształcie fasoli, rozmiar 9,5 cm x 9,5 cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z tolerancją wymiarów po 
rozłożeniu +/-15 %. Określenie cyfrowe i słowne wielkości jest przykładowe-
orientacyjne, decydujące znaczenie obiektywne, weryfikacyjne mają wymiary po 
rozłożeniu. 
 
Pytanie nr 8 dot. pakietu 13, poz. 3 
 
Czy Zamawiający dopuści tupfery w kształcie fasoli, rozmiar 9,5 cm x 9,5 cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z tolerancją wymiarów po 
rozłożeniu +/-15 %. Określenie cyfrowe i słowne wielkości jest przykładowe-
orientacyjne, decydujące znaczenie obiektywne, weryfikacyjne mają wymiary po 
rozłożeniu. 
 
Pytanie nr 9 dot. pakietu 13, poz. 4 
 
Czy Zamawiający dopuści tupfery w kształcie kuli, rozmiar 20 cm x 20 cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z tolerancją wymiarów po 
rozłożeniu +/-15 %. Określenie cyfrowe i słowne wielkości jest przykładowe-
orientacyjne, decydujące znaczenie obiektywne, weryfikacyjne mają wymiary po 
rozłożeniu. 
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Pytanie nr 10 dot. pakietu 13, poz. 5 
 
Czy Zamawiający dopuści tupfery w kształcie kuli, rozmiar 20 cm x 20 cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z tolerancją wymiarów po 
rozłożeniu +/-15 %. Określenie cyfrowe i słowne wielkości jest przykładowe-
orientacyjne, decydujące znaczenie obiektywne, weryfikacyjne mają wymiary po 
rozłożeniu. 
 
Pytanie nr 11 dot. pakietu 13, poz. 6 
 
Czy Zamawiający dopuści tupfery w kształcie kuli, rozmiar 30 cm x 30 cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z tolerancją wymiarów po 
rozłożeniu +/-15 %. Określenie cyfrowe i słowne wielkości jest przykładowe-
orientacyjne, decydujące znaczenie obiektywne, weryfikacyjne mają wymiary po 
rozłożeniu. 
 
Pytanie 12 dot. projektu umowy:  
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §5  w następujący sposób: 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych: 
1) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia 
- w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej, a niedostarczonej  partii Przedmiotu 
Zamówienia za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad 
- w wysokości 0,3% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia 
podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki, 
3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie 
dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 i 5), w wysokości 50 zł (słownie: 
pięćset złotych) za każdy przypadek, 
4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wartości 
maksymalnego wynagrodzenia netto pozostałej do realizacji wartości umowy 
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 
 
Pytanie 13 dot. pakietu 12, poz. 9-10 
 
Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o 
wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną? 
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Odp. W pakiecie nr 12 poz. 9 Zamawiający dopuszcza opisaną serwetę pod warunkiem 
spełniania pozostałych wymogów SWZ tj. serweta operacyjna, gazowa. 
W pakiecie nr 12 poz. 10 Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia wymogów SWZ – wymaga 
serwety pakowanej x 2 szt. 
 
Pytanie 14 dot. pakietu nr 8 

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 wskazał leki zawierające koncentrat zespołu czynników czynników 
krzepnięcia oraz białka C i S. Czy Zamawiający dopuści lek Prothroplex Total NF , 600 j.m. 

 

 

Odp. Zamawiający w pakiecie nr 8 dopuszcza lek Prothroplex Total NF , 600 j.m. 

 
 

Zastępca Dyrektora 
                                                                                                  

ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
                                                                                                     

Dominik Łoziński 
 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
Sporządziła: Małgorzata Słomiana 

nr tel.: 74/6489700       
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