
Kielce, 1.06.2021 r. 

SR.II.272.2.74.2021  

Dotyczy rozeznania rynku z dnia 26.05.2021 r. na ,,ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONNYCH  W ZWIĄZKU Z 
PRZECIWDZIAŁANIEM  I OGRANICZANIEM SKUTKÓW EPIDEMII COVID-19”. 

 
Wyjaśnienia treści Rozeznania rynku 
 W związku z wpłynięciem kolejnych pytań, dotyczących ww. postępowania, Zamawiający 
Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

 
 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: 

Rękawiczki nitrylowe, diagnostyczne, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet  
równomiernie rolowany, bez zawartości protein lateksu i ftalanów, teksturowane końcówki palców,  
długość rękawicy min. 240mm, AQL 1,5 (informacja o poziomie AQL fabrycznie naniesiona na 
opakowaniu), zgodne z normą EN 455, oznaczone na opakowaniu jednostkowym: znak CE, AQL, data 
produkcji , ważności i numerem serii, oznaczenie są wyrobem medycznym (zgodność                               
z 93/42/EWG), nazwa producenta/adres wytwórcy, wszystkie opisy w języku polskim,  opakowania 
po 100 szt.  

Dokumenty do oferty:  - -Deklaracja zgodności potwierdzająca zgodność towaru z normami PN-EN 
ISO 13485:2016 PN-EN ISO 62366-1:2015 PN-EN ISO 14971:2020 PN-EN ISO 15223-1:2017 PN EN ISO 
1041+A1:2013 PN-EN 455-1:2020 PN-EN 455-2:2015; PN-EN 455-3:2015; PN-EN 455-4:2010; PN-EN 
ISO 10993-1:2010; PN-EN ISO 10993-5:2009                            

-Zgłoszenie do dopuszczenia do sprzedaży przez Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych                                                                                                                                 
- karta charakterystyki/karta katalogowa produktu. 

Odpowiedź na pytanie nr 2:  

Zamawiający pozostawia OPZ w niezmienionej formie. 

 

3. Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych na następujący sposób: 
§ 6 

Kary Umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach: 

a)w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za daną część, której odstąpienie dotyczy,  

b)w razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca może 
domagać się od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za daną część, której odstąpienie dotyczy, za 
wyjątkiem sytuacji opisanej w § 7 ust. 1 lit. a umowy, 

c)w razie zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną   



w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za daną 
część za każdy dzień którego zwłoka dotyczy. 

d)w razie zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad towaru ponad termin określony w § 5 ust. 1 
niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                                                                     
w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki odpowiednio dla każdej części, której zwłoka dotyczy. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy. 

 
4.  Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o: 
 

1) modyfikacje par. 6 ust. 1 lit. a wzoru umowy na następujący: „w razie odstąpienia od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, danej części, której odstąpienie 
dotyczy"; 
2) modyfikacje par. 6 ust. 1 lit. c wzoru umowy na następujący: "w razie zwłoki w dostawie 
przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego 
towaru brutto, za każdy dzień którego zwłoka dotyczy"; 
3) modyfikacje par. 6 ust. 1 lit. d wzoru umowy na następujący: "w razie zwłoki w usunięciu 
stwierdzonych wad towaru ponad termin określony w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 zł za każdy dzień zwłoki odpowiednio dla 
każdej części, której zwłoka dotyczy". 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy. 

Wicestarosta Tomasz Pleban 


