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ODPOWIEDZI  

na zapytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert 

 

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na: sukcesywną dostawę materiałów do sterylizacji, 

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 2.  

Czy Zamawiający miał na myśli wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku 

poprzecznym   ⩾ 0,67 kN /m? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 2.  

Czy Zamawiający dopuści papier, w którym wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w 

kierunku poprzecznym  wynosi ⩾  0,27 kN /m  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 3 – dotyczy wzoru umowy.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 8 ust. 1 pkt a), 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 wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie 

ma uzasadnienia rozszerzania 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 wykonaniu umowy (art. 483 i 

nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu 

umowy." 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 1.  

Czy w miejsce rękawa o szerokości 5 cm Zamawiający dopuści rękaw 5,5 cm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 1.  

Czy Zamawiający dopuści rękawy zgrzewalne w temperaturze 170-200st.C?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 4 poz. 6.  

Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu 

zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancję 

wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na teście oraz badające proces mycia w jednej 
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płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na 

skuteczność procesu mycia? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 2. 

Czy Zamawiający dopuści etykiety o wymiarze 39,5mm x 67mm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

 
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część zaproszenia do składania ofert i dotyczą wszystkich Oferentów biorących udział w 

przedmiotowym postępowaniu. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi. 

W przypadku, gdy Oferent zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy 

zamieścić odpowiednią adnotację pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.     

 

 


