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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku,, materiałów histopatologicznych oraz innych materiałów 

medycznych  

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

     ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

        Działając na podstawie art. 38  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 r. w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o  udzielenie 

zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień  

 

Pytanie nr 1:  

PAKIET 7 

Czy Zamawiający dopuści tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta,samotnące, samowiercące, kaniulowane o 

średnicy 3 mm i długościach od 12 do 34 mm.Gwint na głowie śruby o średnicy 4mm mm, średnica rdzenia śruby 

1,8mm, średnica gwintu na końcu śruby 3mm. Kaniulacja ϕ 1,1mm.  

 

 
Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 2: 

Grupa 5 

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu pozycje 1-2 oraz 6-7 dotyczące klipsów i klipsownic lub dopuści złożenie oferty 

wyłącznie na te pozycje.  

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy grupy nr 3 poz. 1 - 3 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania siatki o gramaturze 46g/m2 z jednokierunkowymi, 

barwionymi paskami wzmacniającymi. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy grupy nr 5 poz. 1 i 2 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia przez producenta, że 

oferowane klipsy tytanowe odpowiadają stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych i że nie 

generują klinicznie ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym, oraz w badaniach 

wykonywanych techniką tomografii komputerowej? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale go nie wymaga.   

 

Pytanie nr 5:  

Dotyczy zapisów SIWZ 

 Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli 

wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. 
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Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień 

Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości 

ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z 

postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że 

jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała 

obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający wymaga złożenia dokumentu zgodnie z postanowieniami SIWZ – Rozdział III pkt. 3    

 

Pytanie nr 6: 

Dotyczy: Grupa 16 – parafina stała Premium 

Czy Zamawiający dopuści parafinę w opakowaniu 20 kg? Sumaryczna ilość po przeliczeniu to 25 opakowań tj. 500 

kg. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania parafiny w opakowaniu 20 kg.  

 

Pytanie nr 7: 

Dotyczy: Grupa 13 – kasetki plastikowe standardowe 

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 kasetki z otworami 1 x 5 mm z zachowaniem pozostałych wymaganych 

parametrów? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Tak. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 8: 

Dotyczy: Grupa 13 – kasetki plastikowe standardowe 

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za opakowanie handlowe liczące 500 sztuk? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Nie.  

Zamawiający natomiast dopuszcza wycenę jednostkową do 4 miejsc po przecinku. 

 

Pytanie nr 9:  

Dotyczy: Grupa 15 – szkiełka podstawowe 

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za opakowania handlowe a nie za sztukę szkiełek? 

Wielkość opakowań zgodna ze wskazaniem Zamawiającego. 

Określenie w formularzu cenowym ceny jednostkowej z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku za sztukę 

szkiełek podstawowych i nakrywkowych jest niemożliwe i mocno zakrzywia wartość rynkową produktu czyniąc go 

produktem rażąco tanim lub o rażąco wysokiej cenie i skutkować może takimi samymi wartościami netto i brutto 

wśród wykonawców.  

Odpowiedź na zapytanie:  

Nie.  

Zamawiający natomiast dopuszcza wycenę jednostkową do 4 miejsc po przecinku. 

 

Pytanie nr 10: 

Dotyczy: Grupa 14 – nożyki histopatologiczne 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie nożyków do mikrotomu, których kąt ostrzenia wynosi 35° z 

zachowaniem wszystkich pozostałych wyszczególnionych w SiWZ parametrów techniczno-użytkowych? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Tak. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 11: 

Dotyczy: Grupa 12 – pojemniki histopatologiczne 

Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 10L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań tj 40 szt. pojemników 

z zachowaniem wszystkich wymaganych parametrów? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
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Pytanie nr 12: 

Dotyczy: Grupa 12 – pojemniki histopatologiczne 

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji wydzieli z pakietu pozycje 8  i utworzy z niej odrębny 

pakiet?.  

Pojemniki 20 litrowe, bywają tylko z nazwy histopatologicznymi w związku z tym, że ich duża pojemność ogranicza 

funkcjonalność nie sprawdzają się w Zakładach Patologii przez co  Wykonawcy nie oferują tego typu pojemników. 

Wydzielenie ich do oddzielnego pakietu skutkować będzie większą konkurencyjnością ofert a co się z tym wiąże  

niższą ceną najkorzystniejszej z nich. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 13:  

Dotyczy: Grupa 12 – pojemniki histopatologiczne 

Czy Zamawiający dla pozycji nr 8 tj. pojemnika 20 litrów odstąpi od wymogu posiadania dokumentów 

dopuszczających zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych? 

Pojemnik o pojemności 20 litrów jest wyrobem ogólnolaboratoryjnym/niemedycznym który nie podlegaja 

obowiązkowi wpisu do rejestru wyrobu medycznego. Dla produktów ogólnolaboratoryjnych producent nie ma 

obowiązku wystawiania Deklaracji Zgodności oraz udział jednostki notyfikowanej nie jest wymagany i co się z tym 

wiąże deklaracja zgodności z CE również. Nie podlegają  one kwalifikacji jako wyroby medyczne w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych  i zostały przez polskiego ustawodawcę  obłożone 23 % 

stawką VAT. Nie dyskwalifikuje to jednak w/w produktów do stosowania w placówkach lecznictwa. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Tak. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 14: 

Dotyczy: Grupa 12 – pojemniki histopatologiczne 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji nr 1 -3  pojemników bez etykiet/oznaczeń dotyczących 

substancji niebezpiecznych?  W związku z tym, że pojemniki15 ml – 150 ml są pojemnikami o małych 

pojemnościach umieszczenie powyższych oznaczeń jest niemożliwe ze względu na ograniczoną powierzchnię 

pojemnika co udowadnia rozporządzenie : 

Zgodnie z Częścią II pkt 8 ppkt. 8.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 12.01.2011r. w sprawie wymagań 

zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, każdemu wyrobowi musi 

towarzyszyć informacja konieczna do jego bezpiecznego i właściwego używania oraz konieczna do zidentyfikowania 

wytwórcy. Informacja taka umieszczana jest w formie trwale umieszczonej etykiety – jeżeli jest to możliwe. 

Pojemniki na próbki histopatologiczne określone w niniejszym formularzu cenowym o pojemności od 500 ml do 10 

000 ml umożliwiają umieszczenie takich informacji przez co staje się to obowiązkiem wytwórcy. Podpunkt 8.3 i 8.4 

powyższego rozporządzenia dokładnie określa jakie w szczególności informacje powinien wyrób medyczny posiadać.  

Do pojemników których pojemność uniemożliwia ich etykietowanie (15 ml - 150 ml) w pełnym zakresie treści 

etykiety tj. pojemników mało-pojemnościowych – od 15 ml do 150 ml włącznie , pojemników tych nie etykietuje się. 

Etykieta jest w takim przypadku za duża co przewidział już ustawodawca posługując się frazą „o ile jest to możliwe” 

(Część II pkt 8 ppkt. 8.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 12.01.2011r. w sprawie wymagań zasadniczych 

oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro). 

Wnosimy zatem jak na wstępie. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Tak. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 15: 

Grupa 8 

Czy Zamawiający dopuści ubranie z 3 kieszeniami? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Tak. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.  
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Pytanie nr 16: 

Grupa 8 

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS  o gramaturze 35g/m2? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Tak. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 17:  

Grupa 9, pozycja 1-10 

Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m2, spełniającej wysokie wymagania wg normy 

EN 13795:2011+A1:2013.  

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej 

strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie 

wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na 

penetrację cieczy na poziomie >100 cm H2O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również 

wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 

g/m2 wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co 

także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.  

Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie 

zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety 

dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym 

prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m2 ?  

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 18: 

Grupa 9, pozycja 11 

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną typu rzep (velcro), składającą się z dwóch części, na jednej części 

znajduje się taśma umożliwiająca zamocowanie rzepu na serwecie w rozmiarze 2 x 22cm? W przypadku negatywnej 

odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej 

firmie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Tak. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 19: 

Grupa 9, pozycja 12 

Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o 

gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna 

gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2, osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z 

zaznaczonym kierunkiem rozwijania ? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 20: 

Grupa 9, pozycja 13 

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby osłona na kończynę składana była teleskopowo? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 21: 

Grupa 10, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x60cm? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zakres zapytania dotyczy grupy 9 pozycja 1. Zamawiający zatem udziela odpowiedzi w odniesieniu do grupy 9 

pozycji 1.    

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
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Pytanie nr 22: 

Grupa 10, pozycja 1-2 

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki lateksowe w opakowaniu zbiorczym a’50 sztuk? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza rękawiczki lateksowe sekcyjne w opakowaniu zbiorczym a’50 sztuk. 

 

Pytanie nr 23: 

Grupa 10, pozycja 1-2 

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki lateksowe o długości minimalnej 292mm? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza rękawiczki lateksowe sekcyjne o długości minimalnej 292 mm. 

 

Pytanie nr 24: 

Grupa 10, pozycja 1-2 

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki lateksowe jałowe? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza rękawiczki lateksowe sekcyjne jałowe, ale nie wymaga proponowanego rozwiązania.  

 

Pytanie nr 25:  

Grupa 10, pozycja 1-2 

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki lateksowe o długości minimalnej 280mm? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza rękawiczki lateksowe sekcyjne o długości minimalnej 280 mm. 

 

Pytanie nr 26: 

Grupa 10, pozycja 1-2 

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki lateksowe w opakowaniu zbiorczym a’50 par? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza rękawiczki lateksowe sekcyjne w opakowaniu zbiorczym a’50 sztuk. 

 

Pytanie nr 27: 

Grupa 8 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bluzy z trzema kieszeniami, jednej na górze oraz dwiema na dole w 

rozmiarach S,M,L,XL,2XL. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Tak. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 28: 

Dotyczy grupa 8  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie ubrań chirurgicznych  z 3 

kieszeniami na bluzie. Pozostałe zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź na zapytanie:  

Tak. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 29:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór 

przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 3). 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 30: 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 6 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania 

dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego 

płatności. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
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Pytanie nr 31: 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 9 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji 

oraz zmianę zapisu na: „…od daty zgłoszenia reklamacji” na „…od dnia uznania reklamacji”. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 32: 

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

zakresie zapisów § 4 ust. 13, 15, 18: 

   13. W przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej o 4 dni robocze termin określony w ust. 2 lub w przypadku 

zwłoki w załatwieniu reklamacji przekraczającej o 4 dni robocze termin określony w ust. 9, Wykonawca wyraża 

zgodę na dokonanie przez Zamawiającego, bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w miejsce 

niedostarczonego lub wadliwego przedmiotu dostawy, zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku wyższej ceny zakupu 

niż cena wynikająca z niniejszej umowy na obciążenie go różnicą, którą Wykonawca ma obowiązek uregulować 

należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, jak również Zamawiający ma prawo obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu 

dostawy, jedak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy. 

Zapisu powyższego nie stosuje się, jeżeli Zamawiający skorzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 15. 

15. W przypadku zwłoki w należytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub 

reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jedak nie więcej niż 10% wartości brutto 

niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy. 

18. W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo obciążyć go kara umowną w wysokości 10 % całkowitej wartości brutto niezrealizowanej 

części przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 6 miesięcy od powzięcia 

wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie  §4 ust. 13 i 15. 

Ograniczenie naliczania kar umownych przewiduje §4 ust.20.   

 

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 – projekt umowy w zakresie:  

Skreśla się w całości zapisy: 

§4 ust.18 

„W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo obciążyć go kara umowną w wysokości 10 % całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy. 

Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie”. 

 

w zamian wprowadza się następujący zapis: 

§4 ust.18 

„W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10 % minimalnej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, do 

której realizacji zobowiązał się Zamawiający zgodnie z treścią  § 4 ust. 7. Zamawiający może od umowy odstąpić w 

terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie” 

 

Pytanie nr 32a: 

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

zakresie zapisów § 4 ust. 18 

W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo obciążyć go kara umowną w wysokości 10 % całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części 

przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 6 miesięcy od powzięcia 

wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 
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Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 – projekt umowy w zakresie:  

Skreśla się w całości zapisy: 

§4 ust.18 

„W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo obciążyć go kara umowną w wysokości 10 % całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy. 

Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie”. 

 

w zamian wprowadza się następujący zapis: 

§4 ust.18 

„W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10 % minimalnej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, do 

której realizacji zobowiązał się Zamawiający zgodnie z treścią  § 4 ust. 7. Zamawiający może od umowy odstąpić w 

terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie” 

 

Pytanie nr 33:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 6 ust. 1 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na 

„odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Kwestionowany zapis brzmi:  

„Wykonawca ma prawo naliczania odsetek za opóźnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami  z tytułu 

przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności.” 

W związku z powyższym pytanie jest całkowicie niezasadne. 

 

Pytanie nr 34: 

Grupa 9 poz. 1 i 5: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o rozm. 75 x 90 cm?  

Materiał spełnia wymagania EN13795 dla obłożeń chirurgicznych - wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna 

wyrobu. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 35: 

Grupa 9 poz. 8: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o rozm. 75 x 75 cm? Taśma mocująca w serwecie 

pokryta klejem repozycjonowalnym umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia 

materiał. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 36: 

Grupa 9 poz. 11: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytu do przewodów i drenów, typu rzep o wymiarach 

2,5 x 20/24 cm? Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr 

katalogowy, LOT i datę ważności. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych 

w załączniku nr 1 „przedmiot zamówienia” w zakresie grupy 9 pozycja 11.  

 

Pytanie nr 37:  

Grupa 9 poz. 12: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na stolik Mayo zgodnej z parametrami SIWZ, 

złożonej w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 38: 

Grupa 9 poz. 13: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na kończynę o wymiarach 24 x 80 cm z 1 foliową 

taśmą samoprzylepną 10 cm x 50 cm, osłona na kończynę wykonana z termoplastycznej folii elastomerowej oraz 
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elastycznej bielonej dzianiny. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 39: 

SIWZ: 

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech 

miejsc po przecinku? 

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 

m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny 

wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy 

szkiełka).  

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza wycenę jednostkową do 4 miejsc po przecinku. 

 

Pytanie nr 40: 

Projektu umowy – załącznik nr 3 

Dotyczy § 3 pkt 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu z projektu umowy? 

 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Z uwagi na fakt, iż termin płatności należności jest liczony od terminu wystawienia faktury (aby nie tworzyć dla 

Wykonawcy problemów, jakie mogą wyniknąć z obliczania terminu płatności od terminu jej doręczenia) uzasadnione 

jest zagwarantowanie doręczenia faktury w stosownym terminie 

 

Pytanie nr 41:  

Projektu umowy – załącznik nr 3 

Dotyczy § 4 pkt 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia 

według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł 

netto”? 

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty 

opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia 

towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 42: 

Projektu umowy – załącznik nr 3 

Dotyczy § 4 ust. 12, 15 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto 

niedostarczonego w terminie lub zareklamowanego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na 

nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?  

 

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar 

Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od 

Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może 

ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. 

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary 

umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się 

Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może 

przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 1 

% (lub 3%) wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub zareklamowanego przedmiotu umowy jest wysoce 

niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać 
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uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 365%, (lub 1095 %!) wartości zamówionej 

dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy 

zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy 

przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.  

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Zamawiającego konieczne jest możliwie najlepsze 

zabezpieczenie terminowych dostaw. 

 

Pytanie nr 43: 

Projektu umowy – załącznik nr 3 

Dotyczy § 4 ust. 15 a 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % wartości brutto 

Zamówienia, którego dotyczy naruszenie z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia 

świadczenia umowy?  

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Dotrzymanie ww. warunku przez Wykonawcę nie powinno sprawiać jakichkolwiek problemów, a sankcja ma 

zapobiegać jego naruszaniu. 

 

Pytanie nr 44: 

Projektu umowy – załącznik nr 3 

Dotyczy § 4 ust. 18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „ w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto 

przedmiotu niniejszej umowy”? 

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości 

zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w 

przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. §4 ust. 18 

umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko 

obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.  

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od  niezrealizowanej wartości umowy. 

 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 – projekt umowy:  

Skreśla się w całości zapisy: 

§4 ust.18 

„W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo obciążyć go kara umowną w wysokości 10 % całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy. 

Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie”. 

 

w zamian wprowadza się następujący zapis: 

§4 ust.18 

„W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10 % minimalnej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, do 

której realizacji zobowiązał się Zamawiający zgodnie z treścią  § 4 ust. 7. Zamawiający może od umowy odstąpić w 

terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie” 

 

Pytanie nr 45:  

Przedmiotu zamówienia: 

Dotyczy  Grupy 15, pozycja 1 i 2 

Czy Zamawiający dopuści szkiełka szlifowane o wym. 75*25 mm -  rozmiary szkiełek szlifowanych wg normy  ISO 

8037? 

W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe, nie będzie możliwe złożenie ważnych ofert w grupie nr. 15, 

ponieważ norma ISO 8037 określa dla szkiełek szlifowanych wymiary 75*25, natomiast wymiary 76*26 określone są 

dla szkiełek ciętych. 
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Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 46: 

Dotyczy grupy 1 

Czy Zamawiający w grupie nr 1 dopuści w ramach pozycji nr 1 możliwość zaoferowania staplera laparoskopowego 

oraz osobno ładunku do niego. Stapler spełnia wszystkie parametry zawarte w SIWZ (z wyjątkiem bycia wstępnie 

załadowanym). Ładunek również posiada wszystkie parametry określone przez Zamawiającego tj. ładunek 

naczyniowy, długość 30mm, wysokość zszywki 2,5mm. średnica trzony 12mm. Różnica polega jedynie na potrzebie 

załadowania staplera ładunkiem przed jego użyciem.  

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 47: 

Dotyczy grupy 1 

Czy Zamawiający potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia w zakresie grupy 

nr 1 poz. 3 ładunek jednorazowy o parametrach technicznych według poniższego bez zachowania pierwotnych 

wymagań:  

 Wbudowany nóż 

 Długość zespolenia 60mm 

 Wysokość otwartych zszywek: 3,8mm i 4,1mm (do tkanki pośredniej i grubej - do wyboru przez 

Zamawiającego) 

 Dwa potrójne rzędy zszywek o różnych wysokościach (do wyboru przez Zamawiającego) 

 Możliwość zgięcia do 60 stopni w obie strony 

 Średnica 12mm 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 48: 

Dotyczy grupy 1 

Czy Zamawiający potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia w zakresie grupy 

nr 1 poz. 4 ładunek jednorazowy o parametrach technicznych według poniższego bez zachowania pierwotnych 

wymagań:  

 Wbudowany nóż 

 Długość zespolenia 60mm 

 Wysokość otwartych zszywek: 2,5mm i 3,5mm ( do tkanki naczyniowej i standardowej - do wyboru przez 

Zamawiającego) 

 Dwa potrójne rzędy zszywek o różnych wysokościach (do wyboru przez Zamawiającego) 

 Możliwość zgięcia do 60stopnii w obie strony 

 Średnica 12mm 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 49: 

Dotyczy grupy 5 

Jesteśmy firmą specjalizującą się w zakresie rozwiązań jednorazowych i nie posiadamy w swoim asortymencie 

narzędzi wielorazowego użytku. Połączenie w ramach jednej grupy worków jednorazowych z klipsownicami 

wielorazowego użytku uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty na tę pierwszą grupę produktów.  W 

związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydzielenie z grupy nr 5 poz. 3 i 4 do osobnej grupy. Da to 

możliwość Zamawiającemu na otrzymanie większej liczby konkurencyjnych ofert.  

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
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Pytanie nr 50: 

Dotyczy grupy 5 

Czy Zamawiający w grupie nr 5 poz. 3 dopuści worek o pojemności 200ml i wymiarach 12,2cm (średnica otwarcia 

worka) i 14,2cm (wysokość worka – od dna worka do obręczy)  przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 51: 

Dotyczy grupy 5 

Czy Zamawiający w grupie nr 5 poz. 4 dopuści worek o pojemności 400ml i wymiarach 14,25cm (średnica otwarcia 

worka) i 16,25cm (wysokość worka – od dna worka do obręczy), średnica trzpienia 10mm, przy pozostałych 

parametrach zgodnych z SIWZ? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 52: 

Dotyczy grupy 5 

Czy Zamawiający w grupie nr 5 poz. 4 dopuści worek o pojemności 600ml i wymiarach 19,00cm (średnica otwarcia 

worka) i 17,50cm (wysokość worka – od dna worka do obręczy), średnica trzpienia 10mm, przy pozostałych 

parametrach zgodnych z SIWZ? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 53:  

Dotyczy grupy 5 

Czy Zamawiający potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia w zakresie grupy 

nr 5 poz. 5 worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy o parametrach technicznych według 

poniższego bez zachowania pierwotnych wymagań:  

 Worek samorozprężalny, wykonany z odpornego na uszkodzenia materiału Ripstop Nylon 

 Worek wzmocniony siatką, która zapobiega rozdarciu worka nawet w przypadku jego mechanicznego 

uszkodzenia. 

 Worek o pojemności 950ml, średnica otwarcia worka 11cm, długość worka 17cm 

 Trzpień o średnicy 12mm i długości 33cm. 

W przypadku wyrażenia zgodny na powyżej opisane rozwiązanie zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji nr 5 z 

grupy nr 5 i umieszczenie jej w grupie worków, o której powstanie wnioskowaliśmy w pytaniu nr 1 (w niniejszym 

piśmie pytanie nr 49). 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 54: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po 

przecinku?  

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z 

dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest 

elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.  

W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o zgodę na podanie ceny jednostkowej za opakowanie z wyraźnym 

zaznaczeniem ile sztuk danego produktu zawiera opakowanie 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza wycenę jednostkową do 4 miejsc po przecinku. 

 

Pytanie nr 55: 

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości 

wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej 

kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez 

Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak 

wskazano w  Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot 
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zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy 

wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy 

mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…) 

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 

1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez 

zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie 

jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 

1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób 

precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na 

pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.  

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować 

postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą 

poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem 

zamówienia”. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający swoje wymagania w tym zakresie wskazał w SIWZ, tj. w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załączniku  

nr 3 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 56: 

Prosimy o modyfikację zapisów § 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a 

nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu 

skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne 

osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.  

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 57:  

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, „Nazwy 

producenta” jak również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz 

z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala 

Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu 

również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, 

jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 58: 

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty 

niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo  zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym 

jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. 

Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami 

prawa w tym zakresie. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 – projekt umowy w zakresie:  

Skreśla się w całości zapisy: 

§4 ust.18 

„W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10 % całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy. 

Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie”. 

 

w zamian wprowadza się następujący zapis: 

§4 ust.18 

„W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10 % minimalnej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, do 

której realizacji zobowiązał się Zamawiający zgodnie z treścią  § 4 ust. 7. Zamawiający może od umowy odstąpić w 

terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie” 
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Pytanie nr 59: 

Dotyczy wzoru umowy: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w § 4, mając na 

względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą.  

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie 

dotyczy..” 

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz  współpracy pomiędzy 

Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema 

stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353
1 

KC), 

pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i 

partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.  

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 – projekt umowy w zakresie:  

Skreśla się w całości zapisy: 

§4 ust.18 

„W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10 % całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy. 

Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie”. 

 

w zamian wprowadza się następujący zapis: 

§4 ust.18 

„W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10 % minimalnej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, do 

której realizacji zobowiązał się Zamawiający zgodnie z treścią  § 4 ust. 7. Zamawiający może od umowy odstąpić w 

terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie” 

 

Pytanie nr 60: 

Dotyczy wzoru umowy 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż 

 „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia 

jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? 

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów 

przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości 

zamówienia w kwocie 150 zł.  

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 61:  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:  

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu 

Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu 

uregulowania należności” 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 62: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie informacji dotyczących tych 

pakietów, na które będzie składana oferta? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Tak. Wykonawca może pozostawić w formularzu ofertowym tylko te pakiety na które składa ofertę.  

 

Pytanie nr 63: 

W związku z obecnie (od 18.04.2019r) obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur 

elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) 
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oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach 

publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach 

publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie w §3 adresu e-mail, na który Wykonawca może 

przesyłać fakturę w formie elektronicznej.  

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 – projekt umowy:  

 

Skreśla się w całości zapisy: 

§3 ust.3 

„Faktura powinna zostać doręczona Zamawiającemu w terminie 5 dni od jej wystawienia. Opóźnienie w doręczeniu 

prawidłowo wystawionej faktury powoduje wydłużenie terminu płatności o czas opóźnienia”. 

 

w zamian wprowadza się następujący zapis: 

§3 ust.3 

Faktura powinna zostać doręczona Zamawiającemu w terminie 5 dni od jej wystawienia. Opóźnienie w doręczeniu 

prawidłowo wystawionej faktury powoduje wydłużenie terminu płatności o czas opóźnienia. Zamawiający jest 

obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego na adres: kancelaria@biziel.pl  

 

Pytanie nr 64: 

Grupa 12, poz. 4,5 

Prosimy o dopuszczenie pojemników sprzedawanych jako pojedyncze sztuki. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 65:  

Grupa 13, poz. 2  

Czy Zamawiający dopuści kasetki o wielkości otworków 0,9x0,9 mm? Różnica wielkości między opisanymi 

otworkami jest znikoma i nie wpływa na pogorszenie funkcjonalności kasetek. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 66: 

Grupa 14, poz.1 

Czy Zamawiający oczekuje ostrzy o podwyższonej wytrzymałości z dodatkową powłoką wykonaną w technologii 

PINK? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale go nie wymaga.  

 

Pytanie nr 67: 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie stanowiska w kwestii „załatwienia reklamacji jakościowej”, co jest 

jednym z kryteriów oceny ofert. Czy Zamawiający miał na myśli, iż w podanym terminie Wykonawca ma możliwość 

zapoznania się z zastrzeżeniami Zamawiającego i podjęcie kroków w celu wyjaśnienia przyczyny problemu?   

Odpowiedź na zapytanie:  

W tym terminie Wykonawca winien dostarczyć zasadnie reklamowany produkt. Załatwienie reklamacji obejmuje 

wszelkie czynności zmierzające do dostarczenia przedmiotu umowy bez wad.  

 

Pytanie nr 68: 

Dotyczy grupa 1 : Czy Zamawiający dla pozycji drugiej potwierdzi fakt, iż uniwersalna rękojeść sztaplera 

endoskopowego powinna posiadać minimum 11 stopni artykulacyjnych uwzględniając pozycję 0 - pozwala to na 

precyzyjne ustawienie kąta ładunku do tkanki/naczyń. Czy Zamawiający potwierdzi również, że w celu 

zminimalizowania ryzyka wysuwania się staplera z dłoni operatora, rączka powinna posiadać gumę antypoślizgową? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.  

 

 

mailto:kancelaria@biziel.pl
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Pytanie nr 69: 

Dotyczy grupa 1 : Czy Zamawiający dla pozycji drugiej potwierdzi fakt , iż uniwersalna rękojeść sztaplera 

endoskopowego po połączeniu z ładunkiem powinna umożliwiać funkcję graspera ? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.  

 

Pytanie nr 70: 

Dotyczy Grupy 8 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania ubraniach chirurgicznego zgodnie z poniższym opisem: 

„Ubranie chirurgiczne rozmiary S,M,L,XL,XXL, składające się z bluzy  i spodni, bluza z krótkim  rękawem, z min. 2 

kieszeniami, wykończenie pod szyją w kształcie litery V, nogawki spodni bez ściągaczy, w pasie wiązane na troki 

Wykonane z miękkiej, nieprzejrzystej włókniny polipropylenowej, gramatura co najmniej 35 g/m2, każdy komplet 

pakowany osobno w folię i dodatkowo w karton zbiorczy. Minimum dwa kolory do wyboru przez Zamawiającego”  

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 71: 

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 15: 

„15. W przypadku zwłoki w należytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub 

reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”  

 

W sposób następujący: 

 

„15. W przypadku zwłoki w należytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub 

reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.” 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 72: 

Pytanie do Umowy 

Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby 

odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

 

 

Załącznik: Wzór umowy przechowania (dotyczy pytania nr 29)  

 

 

 

 

Zamawiający 

 

 

 

 


