Świecie, dnia 02.12.2020 r.

WYJAŚNIENIA nr 3 do SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zmówienia publicznego pn. DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH (2021) dla
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, oznaczenie sprawy V.271.16.2020 (Ogłoszenie BZP nr 614868-N-2020 z dnia 24.11.2020.)

Zamawiający, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu
zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie nr 1
PAKIET nr 3
1. Pozyca 13 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produkt nie będący wyrobem
medycznym i co za tym idzie produkt o 23% VAT – pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?
Odpowiedź: Tak dopszcza

Pytanie nr 2
PAKIET nr 3
2. Pozyca 19 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z folii w rozmiarze 6 x 7
cm – pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?
Odpowiedź: Tak dopuszcza
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Pytanie nr 3
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. b) wzoru umowy wyrażenie „0,3% łącznej wartości
brutto przedmiotu umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „0,3% niezrealizowanej części umowy
brutto”?
Odpowiedź: Zamawiający niedopuszcza proponowanych zmian.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało
zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka
(czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także
niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy
także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17
lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde
opóźnienie w wykonaniu umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający niedopuszcza proponowanych zmian.
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