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LAS-58/2-PN/14-2018       Rybnik, dnia 23.03.2018 r. 
 
 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Centralnej S terylizatorni 
(zamówienie nr LAS-58-PN/14-2018) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówie ń Publicznych, 
z dnia 19.03.2018 r., nr 532128-N-2018 

 
 W związku z wniesionymi przez wykonawców kolejnymi zapyta niami, zamawiaj ący udziela 
następujących odpowiedzi (numeracja pyta ń i odpowiedzi stanowi kontynuacj ę w stosunku do 
numeracji zawartej w pi śmie z dnia 21.03.2018 r.): 

Pytanie 3 : „Dot. Pakietu nr 5, poz. 1-5: 
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane opakowania posterylizacyjne były wyrobem 
medycznym.” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie wymaga, aby opakowania posterylizacyjne były  wyrobem medycznym. 
 
Pytanie 4 : „Pytania do projektu umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało 
zastąpione słowem „zwłoki”? 
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (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 19 września 2011 r. KIO 
1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, 
za które jest odpowiedzialny.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 28.03.2018 r.  do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  sa-
mym dniu o godzinie 11.30 . 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

            


