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SR/XV-270-24(1)-SS/20           Poznań, dnia 15.06.2020 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych 

SR/XV-270-24-SS/20 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę 

materiałów szewnych. 
 

PYTANIE: 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a), d): 

 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 

a) za niedostarczenie towaru w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 w wysokości 0,5 %  

wartości brutto niedostarczonej w terminie części zamówienia, liczoną za każdy dzień 

opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części 

zamówienia; 

 

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z tytułu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w 

§ 3 ust. 1. 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 23 

Czy zamawiający pozwoli na zaoferowanie  klipsów tytanowych sterylnych posiadających 

wewnętrzne, poprzeczne rowkowanie na całej długości klipsa oraz zewnętrzne poprzeczne żłobienie w 

miejscu styku z branszami klipsownicy. Klipsy zamykane oczkowo. Rozmiar ML.    Klipsy 

kompatybilne z użyczoną na czas umowy klipsownicą.  W magazynku znajduje się 6 klipsów,   a 

opakowanie zawiera 20 magazynków z odpowiednim przeliczeniem podanych pierwotnie ilości 

opakowań? 

ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

1. Dotyczy Pakiet 21,23,24 

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy wraz z oświadczeniem producenta, że oferowane 

klipsy są wykonane w całości z materiałów odpowiadającym stosownym normom dla implantów 

chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego 

badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli? Oświadczenie takie pozwala na 

bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym. 

 

2. Dotyczy Pakiet  22 
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Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy polimerowe wraz z oświadczeniem producenta 

klipsownic które posiada Zamawiajacy  (firma Grena), że oferowane klipsy są kompatybilne z w/w 

klipsownicami. 

 

3. Dotyczy Pakiet 22 

Czy zamawiający wymaga zaoferowania klipsów polimerowych  II generacji Klipsy polimerowe z 

zamkiem, niewchłanialne. Ładunek zawierający  6 szt. W wersji o podwyższonej stabilności na 

naczyniu , z dwukierunkowo naprzemiennie ułożonymi zębami gwarantującymi podwyższoną 

stabilność poprzeczną eliminującą ryzyko zsunięcia się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi lub 

manipulacji w polu operacyjnym o wartości min 18 N. Zęby zakończone ostrzem uniesionym w 

kierunku przeciwległego ramienia pod kątem ok. 45°. klipsów, 

 

4. 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. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej 

na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie 

wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy 

kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 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.” 

 

5. Dotyczy § 6 ust. 1 lit. a) wzoru umowy 
Paragraf 6 ust. 1 lit. a)  wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć Wykonawcy 

kary umowne za niedostarczenie towaru w terminie, o którym mowa w  § 2 ust. 3 w wysokości 1% 

wartości zamówienia (…) Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający 

za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej.  

Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, 

iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę 

wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%. 

 

6. Dotyczy § 6 ust. 1 lit. c) wzoru umowy 

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ wnosimy o dokonanie modyfikacji  ww 

paragrafu umowy poprzez dopisanie treści o następującym brzmieniu:  

[3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej 

umowy, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z tytułu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, jeżeli podstawą wypowiedzenia jest rażące naruszenie postanowień umowy 

polegających np. na dostawie towaru niezgodnego z umową, a w szczególności innego niż ten jaki 

został opisany w ofercie Wykonawcy, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego 

wykonania  zdarzenia ”]. 

Pozostawienie ww paragrafu w niezmienionej formie powoduje znaczącą dysproporcję w 

ewentualnych roszczeniach stron, w związku z czym wnioskujemy jak na wstępie.  

 

7. Dotyczy § 6 ust. 1 lit. d) wzoru umowy 
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Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę wysokości kar za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca do wysokości 10% niezrealizowanej 

części umowy. 

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie 

jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie 

od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są 

równoprawne. Pozostawienie ww paragrafu w niezmienionej formie powoduje znaczącą 

dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron, w związku z czym wnioskujemy jak na wstępie.  

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Tak. 

Ad. 2. Tak. 

Ad. 3. Dopuszcza. 

Ad. 4. Tak. 

Ad. 5. Zapis w projekcie umowy pozostaje bez zmiany. 

Ad. 6. Zapis w projekcie umowy pozostaje bez zmiany. 

Ad. 7. Zapis w projekcie umowy pozostaje bez zmiany. 

 

PYTANIE: 

1. Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne 

przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, 

musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego 

typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać 

zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. 

ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w pak 22 

o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie 

wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę 

ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki 

pacjenta? 

2. W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku 

Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i 

chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że 

wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych 

przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem 

krążenia podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z 

powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi 

Zamawiający w pak 22 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa 

szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym 

układem krążenia (czyli wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły 

płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i 

zewnętrzne), tętnice mózgowe, tętnice ramienno-głowowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), 

dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III? 

3. W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca 

zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

poniżej progów unijnych.  

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję 

występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w 

postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest 

nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego 

trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych 

przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed 

upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 

tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający 

udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający 

wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas 

na dostosowanie się do nowej sytuacji. 

Dlatego zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w formie elektronicznej.  

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Jak w SIWZ. 

Ad. 2. Nie wymaga. 

Ad. 3. Ofertę należy złożyć w formie papierowej. 

 

PYTANIE: 

1. Pakiet nr 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni 

przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

2. Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni 

przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

3. Pakiet nr 2, pozycja 2, 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm? 

4. Pakiet nr 2, pozycja 2, 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły bez określenia 

„wzmocniona”? 

5. Pakiet nr 2, pozycja 3, 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej? 

6. Pakiet nr 2, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej o 

długości 30mm? 

7. Pakiet nr 2, pozycja 6, 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm? 

8. Pakiet nr 2, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm? 

9. Pakiet nr 2, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm lub 

48mm? 

10. Pakiet nr 2, pozycja 14, 15 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm? 

11. Pakiet nr 2, pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm? 

12. Pakiet nr 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni 

przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

13. Pakiet nr 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni 

przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

14. Pakiet nr 4, pozycja 1 – 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek pakowanych 

standardowo, nie na szpulce? 

15. Pakiet nr 4, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości 

150cm? 

16. Pakiet nr 4, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o grubości 3/0? 

17. Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni 

przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

18. Pakiet nr 5, pozycja 1 – 3  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą 

standardową (bez opisu „cienka”)? 

19. Pakiet nr 6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni 

przy zachowaniu pozostałych parametrów? 
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20. Pakiet nr 6, pozycja 1 – 3  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 

70cm z igłą standardową )bez określenia „wzmocniona” o długości 26mm ? 

21. Pakiet nr 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni 

przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

22. Pakiet nr 8 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni 

przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

23. Pakiet nr 8, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm? 

24. Pakiet nr 8, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm? 

25. Pakiet nr 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z polidioksanonu o czasie 

wchłania 180-210 dni? 

26. Pakiet nr 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej? 

27. Pakiet nr 10, pozycja 1 – 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł odwrotnie 

tnących 3/8 koła? 

28. Pakiet nr 10, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1” i 

długości 75cm z igłą o długości 30mm? 

29. Pakiet nr 10, pozycja 2, 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm z 

nitką o długości 75cm? 

30. Pakiet nr 10, pozycja 3 -6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm? 

31. Pakiet nr 10, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie 3/8 

koła? 

32. Pakiet nr 10, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm? 

33. Pakiet nr 12, pozycja 1 – 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej 

3/8 koła? 

34. Pakiet nr 12, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Tak. 

Ad. 2. Tak. 

Ad. 3. Nie. 

Ad. 4. Nie. 

Ad. 5. 3- Tak, 8 – Nie. 

Ad. 6. Nie. 

Ad. 7. Nie. 

Ad. 8. Nie. 

Ad. 9. Tak, 37mm. 

Ad. 10. Nie. 

Ad. 11. Tak. 

Ad. 12. Tak. 

Ad. 13. Tak. 

Ad. 14. Jak w SIWZ. 

Ad. 15. Jak w SIWZ. 

Ad. 16. Jak w SIWZ. 

Ad. 17. Tak. 

Ad. 18. Jak w SIWZ. 

Ad. 19. Tak. 

Ad. 20. Jak w SIWZ. 

Ad. 21. Tak. 

Ad. 22. Tak. 

Ad. 23. Jak w SIWZ. 

Ad. 24. Jak w SIWZ. 

Ad. 25. Tak. 

Ad. 26. Jak w SIWZ. 

Ad. 27. Tak. 
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Ad. 28. Jak w SIWZ. 

Ad. 30. Tak. 

Ad. 31. Tak. 

Ad. 32. Jak w SIWZ. 

Ad. 33. Jak w SIWZ. 

Ad. 34. Tak. 

 

PYTANIE: 

1. Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 1-3 

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 1, Pozycjach 1-3 szew o okresie podtrzymywania tkankowego 

28-35 dni oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian? 

2. Dotyczy Pakietu nr 3,4,5 

Czy Zamawiający dopuści Pakietach nr 3,4,5 szew o okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, 

pozostałe parametry bez zmian? 

3. Dotyczy Pakietu nr 7, Pozycji nr 1 

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 7, Pozycji nr 1 szew o okresie podtrzymywania tkankowego 

28-35 dni oraz igłę o krzywiźnie ½ koła i nić o długości 45cm,  pozostałe parametry bez zmian? 

4. Dotyczy Pakietu nr 7, Pozycji nr 2,3,4 

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 7, Pozycjach nr 2,3,4 szew o okresie podtrzymywania 

tkankowego 28-35 dni,  pozostałe parametry bez zmian? 

5. Dotyczy Pakietu nr 16, Pozycji nr 1 

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 16, Pozycji nr 1 siatkę w rozmiarze 7x15cm lub/i 10x15cm,  

pozostałe parametry bez zmian? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. SIWZ. 

Ad. 2. Tak. 

Ad. 3. SIWZ. 

Ad. 4. Tak. 

Ad. 5. Dopuści 10x15. 

 

PYTANIE: 

Dot. SIWZ: 

1. Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem 

związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie 

papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną 

– dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu 

przekazania dokumentów w formie elektronicznej. 

Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd 

Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień 

Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości poniżej progów unijnych. 

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką 

korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w 

postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej 

możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale 

także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w 

uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia 

epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu 

powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym 

wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji." 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 19.06.2020 r.? 

Biorąc pod uwagę fakt, iż 11.06.2020 jest dniem ustawowo wolnym od pracy wiele firm nie pracuje w 

piątek 12.06.2020, co ogranicza liczbę dni na przygotowanie i wysyłkę oferty przetargowej oraz 

próbek. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej. 

Ad. 2. Termin otwarcia ofert pozostaje bez zmiany. 

 

PYTANIE: 

1. Pakiet 16 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 8x13 cm? 

2. Pakiet 16 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 10x16 cm? 

3. Pakiet 18 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści siatkę: ultra lekka, polipropylenowa 

monofilamentowa, grubość 0,31 +/-0,05 mm, porowatość ok. 80%, gramatura 25 +/-

5g/m², rozmiar 30x30 cm, pakowana a’3 szt.? 

4. Pakiet 18 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści taśmę urologiczną z polipropylenu 

monofilamentowego, taśma w całości dziana, bez konieczności stosowania osłonek, 

sterylna EO; gramatura ok 65g/m2, grubość ok. 0,49 mm, porowatość ok 70%, grubość 

nitki 0,16mm, długość 45cm, szerokość 1,1 cm, uśredniony wymiar porów 4,1 mm x 1,2 

mm (zróżnicowana wielokość porów - przemiennie duży i mały), wytrzymałość min. 90N; 

odpowiednio dobrany splot i materiał sprawiają, że taśma nie odkształca się podczas 

implantacji, na końcach wyposażona w uchwyty - pętle (zabezpieczone osłonką 

termokurczliwą o dł. 3cm)  służące do mocowania na aplikatorze? 

5. Pakiet 18 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści implant o anatomicznym kształcie z 

sześcioma ramionami. materiał: polipropylen monofilamentowy, gramatura ok.45g/m2, 

grubość siatki ok. 0,31 mm, porowatość ok. 64%. Rozmiar: całkowite wymiary siatki ok. 

41,9 x 33,7 cm, długość ramienia ok 15cm, szerokość części podtrzymującej 5,4 cm, 

długość części podtrzymującej ok. 7,5cm. Na końcach ramion wypustki ułatwiające 

zamontowanie na aplikatorze, na środku niebieska linia orientująca ułatwiająca 

implantację? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Nie. 

Ad. 2. Tak. 

Ad. 3. SIWZ. 

Ad. 4. SIWZ. 

Ad. 5. SIWZ. 
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PYTANIE: 

Dot .umowy: 

1. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno 

zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny. 

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 punkt a) wzoru umowy słowo „opóźnienia” 

zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli 

opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione 

naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania 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 wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za 

zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba 

Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie 

do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje 

niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i 

nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za 

wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty 

prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego 

właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353
1
 

k.c.” 

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt d) wzoru umowy wyrażenie „20% wartości 

umowy określonej w § 3 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „20% niezrealizowanej wartości 

umowy”? 

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości 

niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, 

zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara 

umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części 

umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka 

kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby 

zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt d) wzoru umowy kara umowna została 

zmniejszona do 10%? 

 

ODPOWIEDŹ: 
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Ad. 1. Zamawiający nie określa minimalnej ilości zamówienia. 

Ad. 2. Projekt umowy w tym zakresie pozostaje bez zmian. 

Ad. 3. Projekt umowy w tym zakresie pozostaje bez zmian. 

Ad. 4. Projekt umowy w tym zakresie pozostaje bez zmian. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 16 

Czy Zamawiający dopuści w pak. 16 w poz 1 siatkę  przepuklinową  o rozmiarze 10cm x 15 cm ? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy Pakietu Nr 1,3,7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę szwów o 

okresie wchłaniania 56-70 dni i okresie podtrzymania tkankowego ok. 5 tygodni? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

PYTANIE: 

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych  zapisów: 

Siła Wyższa 

1.       Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej 

Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

2.       Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą 

Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i 

które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, 

rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.  

3.       W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 

utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich 

okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne 

rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację 

swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać 

racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły 

Wyższej.  

4.       Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w 

drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych 

zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.  

5.       Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że 

Strony postanowiły inaczej. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wprowadzi zmiany w projekcie umowy w wskazanym zakresie. 

 

PYTANIE: 

Pytanie do umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych  zapisów: 

1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi 

ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w 

transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w 

stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw 

cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości 

określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji, 

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest 

czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw 
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cząstkowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku 

niedotrzymania tych terminów. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wprowadzi zmiany w projekcie umowy w wskazanym zakresie. 

 

PYTANIE: 

1. Dot. 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? 

2. Dot. Pakietu 9 

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, jałowe, syntetyczne, z pojedynczego wkłókna, z 

polidioksanoanu, o czasie wchłaniania 180-210 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 

dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 57 dniach 40%? 

3. Dot. Pakietu 10, poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 

4. Dot. Pakietu 11, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą 60 mm 3/8 koła, pozostałe parametry bez 

zmian? 

5. Dot. Pakietu 11, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą 65 mm 3/8 koła, pozostałe parametry bez 

zmian? 

6. Dot. Pakietu 11, poz. 5, 6 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą 19 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

7. Dot. Pakietu 11, poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian? 

8. Dot. Pakietu 12, poz. 1-6  

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 

9. Dot. Pakietu 20, poz. 3, 4  

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, jałowe, syntetyczne, poliestrowe, plecione, powlekane 

silikonem? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Tak. 

Ad. 2. Dopuści. 

Ad. 3. Tak. 

Ad. 4. Tak. 

Ad. 5. Tak. 

Ad. 6. Tak. 

Ad. 7. Tak. 

Ad. 8. Nie. 

Ad. 9. Dopuści. 

 

 

 

 


