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Wszyscy zainteresowani  

postępowaniem 

 

 

PCZ/ZP/79/2022 

Dotyczy: „Dostawy materiałów szewnych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3331/1/202 

 

 

Odpowiedzi na pytania 

 

 

Zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1129 z poźn. zm.) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące 

postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dostawy materiałów szewnych dla 

„Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:  
 

 

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści nić niewchłanialną, pleciona, poliestrową, powlekaną silikonem? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, monofilamentową, syntetyczną, o okresie 

podtrzymywania tkankowego 40% po 14 dniach i okresie wchłaniania 90-120 dni? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 3. Dotyczy Pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, monofilamentową, syntetyczną, o okresie 

podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i 

okresie wchłaniania 180-210 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 4. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności 

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 5. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 

zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy 

Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1.1. w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej w terminie części zamówienia, gdy Wykonawca nie 

zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie 

więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części zamówienia. (…) 

1.3.  w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy określonej w załączniku nr 1 do umowy, w     

przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień 

zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części dostawy (…) 

1.4. w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, w przypadku uchybienia (zwłoki) terminowi 

określonemu w § 2 ust. 5, za każdą rozpoczętą godzinę, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

niedostarczonej w terminie części zamówienia (…) 
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1.6. w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 

3    niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą 

niedostarczone w terminie dokumenty. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 6. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku o od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz 

ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez 

siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 
 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

       

              

            

 Zatwierdził 

 

                             Prezes Zarządu  

                                               prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Krakowiak 

 

 


