Szczecin, dnia 13 listopada 2019 r.
Znak sprawy ZP/220/59/19
Dotyczy: postępowania na dostawę pieluch dla dorosłych, dzieci, noworodków i wcześniaków oraz podkładów chłonnych
jednorazowego użytku.
WYJAŚNIENIA NR 1
W związku z otrzymaniem przez zamawiającego pytań i wniosków dotyczących treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2019.1843, t.j. z dnia 2019.09.27), zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

WYKONAWCA I:
Pozycja nr 3
Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu i utworzenie z niej
odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej
liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.
Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177ml?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe zgrzewane, bez perforacji?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga; pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA II:
Dotyczy treści SIWZ:
Pakiet 1 poz.4
Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści pieluszki o chłonności 390g ?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - minimalna chłonność 390g; pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści opakowanie zewnętrzne karton zawierające 252 pieluszki? Ze względu na mały
rozmiar wielkość kartonu nie odbiega od standardowego rozmiaru w jaki pakowane są pieluszki dziecięce.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – opakowanie zewnętrzne karton zawierający maksymalnie
252 pieluszki; pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz.5
Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści pieluszki o chłonności 220g?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – minimalna chłonność 220g; pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści opakowanie zewnętrzne karton zawierające 276 pieluszki? Ze względu na mały
rozmiar wielkość kartonu nie odbiega od standardowego rozmiaru w jaki pakowane są pieluszki dziecięce.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – opakowanie zewnętrzne karton zawierający maksymalnie
276 pieluszek; pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz.6
Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści opakowanie zewnętrzne karton zawierające 810 pieluszki? Są to bardzo małe
opakowania pieluszek i w jednym kartonie transportowym znajduje się aż 27 opakowań po 30 szt.
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Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – opakowanie zewnętrzne karton zawierający maksymalnie
810 pieluszek; pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz.7
Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści opakowanie zewnętrzne karton zawierające 540 pieluszki? Są to bardzo małe
opakowania pieluszek i w jednym kartonie transportowym znajduje się aż 18 opakowań po 30 szt.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – opakowanie zewnętrzne karton zawierający maksymalnie
540 pieluszek; pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zapisów umowy:
Pytanie 10: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały
zastąpione słowami „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 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 nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ.
Pytanie 11: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 14 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej
(lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedawcę do należytego

wykonywania umowy”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem
umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie
najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia
umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej
dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż

sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje
interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej
zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP
97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12
oraz w wielu innych orzeczeniach.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

Z poważaniem,
Dyrektor SPSK-2
podpis w oryginale
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