
SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC „ODRODZENIE”  
im. Klary Jelskiej 

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE 
tel. 18/ 20 150 45,       fax. (018) 20 146 32 

 e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl  www.szpitalodrodzenie.pl 
 
                   NIP: 736-14-54-134                                  REGON 0295171 

 

Znak  sprawy:A.ZP-24-22/20                                          Zakopane, 2020-12-18 
 
 

WSZYSCY 
 
dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na dostawę materiałów 

do sterylizacji parowej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” 

w Zakopanem. 

W odpowiedzi na zapytania które wpłynęły do przedmiotowego postępowania uprzejmie 
wyjaśniam, co następuje: 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  1-5 z zadania  i utworzenie z tych  pozycji 
odrębnego pakietu? 
Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby umożliwiłoby większej ilości oferentom 
złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz 
jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, 
zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru 
oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. 
Odp.: Nie. 

 
Pytanie 2.  
Czy Zamawiający oczekuje, aby temperatura zgrzewania rękawów miała szeroki zakres i 
wynosiła 150-220⁰C? 
Odp.: Nie. Wymagana temperatura zgrzewania rękawów w zakresie 180-2200C. 
Zmodyfikowano załącznik nr 1 pakiet nr 2 do Zaproszenia do składania ofert 
(kalkulacja cenowa do oferty). 

 
Pytanie 3.  
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o gramaturze papieru 70g/m², 
która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?  
Odp.: Dopuszcza się. 
 
Pytanie 4.  
Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami 
umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii, poza przestrzenią pakowania? 
Odp.: Dopuszcza się. 

 
Pytanie 5.  
Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności 
z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wraz z raportem badań, wydane przez 
Niezależną Jednostkę Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany 
produkt spełnia powyższe normy.  
Odp.: Dopuszcza się 

 
Pytanie 6.  
do kalkulacji cenowej do oferty – Załącznik nr 2 –Pakiet nr 2, poz. 6,7  
Prosimy o dopuszczenie papieru zgodnego z SIWZ, w wersji naprzemiennie pakowanej 
biały/zielony. 
Odp.: Dopuszcza się. 
 
Pytanie 7 - Pakiet 2 poz. 1-5 



Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające wskaźniki sterylizacji w postaci prostokątów z 

ukośnych pasków? 

Odp.: Dopuszcza się. 

 

Pytanie 8- Pakiet 2 poz. 8-9 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 8-9 z pakietu 2, co pozwoli na złożenie konkurencyjnych 

cenowo ofert większej liczbie Wykonawców? 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 9 - dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej 

(lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę 

do należytego wykonywania umowy”? 

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby 

przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania 

umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego 

wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków 

rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 

Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 10 - dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 5 wzoru umowy wyrażenie „10% łącznej wartości 

brutto przedmiotu zamówienia w danym pakiecie, określonej w § 4 umowy” zostało zastąpione 

wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości danego pakietu”? 

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości 

niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, 

zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara 

umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części 

umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka 

kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby 

zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
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