
              Grudziądz, dnia 05.04.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZP - 950 / 18

Dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi sterylizacji parowej (znak sprawy:
Z/13/PN/18).

W związku z wpłynięciem zapytań od jednego z Wykonawców
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi:

Pytania dotyczące specyfiki świadczonej usługi:
1. Czy Zamawiający wymaga walidowanego (przynajmniej co 24 m-ce) procesu sterylizacji parowej?
Odp. Tak. Zamawiający zmienia zapis SIWZ w pkt. XVI.1. Wykonanie umowy. poprzez dodanie
pkt. 1.7. o treści: „Walidowany (przynajmniej co 24 m-ce) proces sterylizacji parowej.”

2. Czy Zamawiający wymaga rejestru asortymentu (narzędzia pojedyncze, zestawy, bielizna,
materiał opatrunkowy) na wszystkich etapach obróbki (przyjęcie od klienta, rejestr wsadów
sterylizacji, wydanie do klienta) w specjalistycznym programie komputerowym oraz archiwizacji
powyższych danych przez co najmniej 20  lat zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186 t.j. z dnia 2016.02.16)?

Odp. Tak. Zamawiający zmienia zapis SIWZ w pkt. XVI.1. Wykonanie umowy. poprzez dodanie
pkt. 1.8. o treści: „Rejestr asortymentu (narzędzia pojedyncze, zestawy, bielizna, materiał
opatrunkowy) na wszystkich etapach obróbki (przyjęcie od klienta, rejestr wsadów sterylizacji,
wydanie do klienta) w specjalistycznym programie komputerowym oraz archiwizacji
powyższych danych przez co najmniej 20  lat zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186 tj. z dnia 2016.02.16).”

Dotyczy projektu umowy:
3. Czy Zamawiający zgadza się aby w zdaniu piątym w pkt. 3 ogólnych warunków umowy zostało

dodane wyrażenie „, chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”?
Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania
Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a tym samym
zagrozić wykonaniu zamówienia publicznego. Zachowanie pkt. 3 ogólnych warunków umowy
w niezmienionym kształcie może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych
w przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza
tym, skuteczność pkt. zdania piątego w pkt. 3 ogólnych warunków umowy w aktualnym
brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany zapisów w projekcie umowy § 4 pkt. na:
„ 4. Kary umowne.
1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych:
a) w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę określonych w umowie terminów realizacji,



Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 złotych za każdą godzinę
opóźnienia,
c) za niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących
czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w wysokości 50 złotych od każdego
ujawnionego przypadku, tj. każdej osoby,
d) za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego
oświadczenia w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

osób realizujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w wysokości
50złotych,

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w pkt. XVI. 4. na następujący:
„4.  Kary umowne.
1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych:
a) w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę określonych w umowie terminów realizacji,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 złotych za każdą godzinę
opóźnienia,

b) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wartości
niezrealizowanej części umowy,

c) za niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących
czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w wysokości 50 złotych od każdego
ujawnionego przypadku, tj. każdej osoby,

d) za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego
oświadczenia w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób realizujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
w wysokości 50 złotych,

e) Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia naruszenia wskazanego w pkt. c) i d)
w terminie 7 dni, a nie usunięcie skutkować będzie naliczeniem kary umownej z tytułu
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa w całości szkody Zamawiającego to Wykonawca ponosi
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych przewidzianych w zapisach Kodeksu
Cywilnego.”


