
Śrem, dnia 04.03.2014 r.
Dotyczy sprawy: ZP/7/PN/14

Udzielenie odpowiedzi
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113
poz. 759 z późn. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w
postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na
„dostawę implantów ortopedycznych”

Pakiet nr 9

Pytanie 1.
W związku z § 2 ust. 3 umowy – Prosimy o usunięcie zapisu o zobowiązaniu Wykonawcy do zapewnienia  
wszystkich akcesoriów i urządzeń umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy lub dokładne 
wyszczególnienie o jakie akcesoria i urządzenia Zamawiającemu chodzi. Ww. zapis jest zbyt ogólny nakłada 
na Wykonawcę prawdopodobieństwo poniesienia dodatkowych kosztów, których w chwili składania oferty nie 
jest w stanie określić.
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy na zabieg  z 24 godzin na 2 dni robocze?
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pakiet nr 33

Pytanie 3.
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  oferowania  śrub  typu  Herberta  kaniulowanych  tytanowych 
ø3,0mm/ø3,9mm   o długości od 12-30mm ze skokiem  co 2mm?
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 4.
W zakresie ww. śrub czy Zamawiający zgodzi się na dostawy sukcesywne każdorazowo na zamówienie bez  
tworzenia depozytu w siedzibie Zamawiającego? 
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 5.
Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować, że w zakresie implantów ujętych w ww. pakiecie instrumentarium 
nie jest wymagane?
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pakiet nr 37

Pytanie 6.
Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkrętów kaniulowanych ø 4,5mm o długości 10-70mm i 
długości części gwintowanej A= 5-16mm zamiast długości 10-80mm i A=11-12mm?
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 7.
W zakresie śrub ujętych w ww. pakiecie czy Zamawiający zgodzi się na dostawy sukcesywne każdorazowo na 
zamówienie bez tworzenia depozytu w siedzibie Zamawiającego? 
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian.



Pytanie 8.
Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować, że w zakresie implantów ujętych w ww. pakiecie instrumentarium 
nie jest wymagane?
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pakiet nr 38

Pytanie 9.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  oferowanie  nie  sterylnych  elementów  blokujących  do  gwoździ 
śródszpikowych? 
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 10.
W związku z § 2 ust. 3 umowy – Prosimy o usunięcie zapisu o zobowiązaniu Wykonawcy do zapewnienia  
wszystkich akcesoriów i urządzeń umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy lub dokładne 
wyszczególnienie o jakie akcesoria i urządzenia Zamawiającemu chodzi. Ww. zapis jest zbyt ogólny nakłada 
na Wykonawcę prawdopodobieństwo poniesienia dodatkowych kosztów, których w chwili składania oferty nie 
jest w stanie określić.
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 11.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dookreślenie warunków przechowywania implantów w siedzibie szpitala w 
tzw.  depozycie,  że  rodzaj  i  ilości  implantów znajdujących  się  w  depozycie  zostanie  ustalona  pomiędzy 
stronami umowy?
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 12.
Gwóźdź Ramienny - Czy zamiast gwoździ i elementów blokujących jak wymagane w opisie, Zamawiający 
dopuści  możliwość oferowania gwoździ  ramiennych według  własnych rozwiązań  konstrukcyjnych danego 
Wykonawcy zgodnie z poniższym opisem: 

Długość  L=180÷320mm  (ze  skokiem  co  20mm)  do  długości  320mm  pokryty  celownikiem,  średnica 
d=7÷9mm ze  skokiem (co  1mm)  w  wersji  kaniulowanej.  Średnica  części  bliższej  gwoździa  dla  średnic 
d=7÷8mm nie może być większa niż 9mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewniać blokowanie w części 
bliższej  zarówno  przy  standardowym kompresyjnym  blokowaniu  jak  i  skośnym kątowym wprowadzeniu 
wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części 
dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z 
bardzo  niskim  blokowaniem,  usytuowanie  środka  pierwszego  otworu  dystalnego  max.  5mm  od  końca 
gwoździa  w  przypadku  gwoździ  kaniulowanych.  Owalny  kształt  gwoździa  w  części  bliższej  ułatwiający 
wprowadzanie metodą retrograde. System wykonany ze stali nierdzewnej

Śruba blokująca stalowa ø 4,5 mm dł. 25-70 mm i ø 3,5mm dł. 20-70 mm
Śruba kompresyjna stalowa
Śruba zaślepiająca kaniulowana stalowa dł. 0÷5mm stopniowane co 5mm?
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie13.
Gwóźdź ramienny proksymalny- Czy zamiast gwoździ i elementów blokujących jak wymagane w opisie, 
Zamawiający  dopuści  możliwość  oferowania  gwoździ  ramiennych  rekonstrukcyjnych  według  własnych 
rozwiązań konstrukcyjnych danego Wykonawcy zgodnie z poniższym opisem: 

Anatomiczny, jeden uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej i długiej. Długość L=150 w wersji krótkiej  
oraz  200÷320mm w  wersji  długiej,  do  długości  320mm  pokryty  celownikiem,  średnica  d=7÷9mm ze 
skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=8÷9mm nie może 
być większa niż 10mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz w 
wersji  długiej  posiadający  min.  3-4  otwory  ryglujące  zapewniające  co  najmniej  dwupłaszczyznową 
stabilizację  (AP  i  strzałkowej),  z  bardzo  niskim  blokowaniem,  usytuowanie  środka  pierwszego  otworu 
dystalnego  max.  5mm  od  końca  gwoździa  w  przypadku  gwoździ  kaniulowanych.  W  części  bliższej  4 
gwintowane  otwory  na  wkręty  blokujące  zapewniające  wielopłaszczyzną  stabilizację.  W  otworach 
rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0. Jeden 



wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany 
ze stali nierdzewnej.

Śruba blokująca stalowa ø 4,5mm dł. 25-70mm; ø 3,5mm dł. 20-70mm oraz ø5,0 dł. 30-70mm
Śruba zaślepiająca kaniulowana stalowa dł. 0÷5mm stopniowane co 5mm?
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 14.
Gwoździe śródszpikowe piszczelowe- Czy zamiast gwoździ i elementów blokujących jak wymagane w 
opisie,  Zamawiający  dopuści  możliwość  oferowania  gwoździ  piszczelowych  według  własnych  rozwiązań 
konstrukcyjnych danego Wykonawcy zgodnie z poniższym opisem: 

Długość L=270-390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-12mm 
ze skokiem (co 1mm), w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w 
przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji  
odłamów bez demontażu celownika.W zestawie 2 komplety celowników bliższych: jeden z krótką tuleją i 
jeden z długą tuleją. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory 
rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych 
płaszczyznach.
W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową 
stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od 
końca gwoździa. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie 
ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części 
dalszej zapewnione alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø4,0 i ø4,5 (dla gwoździ o średnicy ø8 
i ø9) lub ø5 i ø5,5 (dla gwoździ o średnicy ø10,11,12).
Kaniulowane  śruby  zaślepiające  pozwalające  na  wydłużenie  części  bliższej  gwoździa  w  przynajmniej  4 
rozmiarach  w zakresie  0-15mm stopniowane co  5mm.  System wykonany  ze  stopu tytanu.  Gniazda  we 
wszystkich elementach blokujących typu TORX

Śruba blokująca tytanowa  ø 4,0mm; 4,5 mm i ø 5,0mm; 5,5mm dł. 25-80mm
Śruba kompresyjna tytanowa  
Śruba zaślepiająca kaniulowana tytanowa  dł. 0÷15mm stopniowane co 5mm?
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 15
Gwoździe udowe- Czy zamiast gwoździ i elementów blokujących jak wymagane w opisie, Zamawiający 
dopuści  możliwość  oferowania  gwoździ  udowych  według  własnych  rozwiązań  konstrukcyjnych  danego 
Wykonawcy zgodnie z poniższym opisem:
Jeden  uniwersalny  gwóźdź  przeznaczony  do  leczenia  złamań  kości  udowej  (używany  przy  metodzie 
kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde.
Długość L=200÷440mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica 
d=9÷14mm ze skokiem (co 1mm) wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 
otwory  w  co  najmniej  2  płaszczyznach  (w  tym  co  najmniej  1  dynamiczny),  z  niskim  blokowaniem, 
usytuowanie  środka  pierwszego  otworu  dystalnego  max.  5mm  od  końca  gwoździa.  W  części  bliższej 
posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania 
statycznego i kompresyjnego.
Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø6,5. 
Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy 
ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5.
Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem 
blokującym  o  średnicy  ø6,5.  Zapewnia  zastosowanie  2  dodatkowych  rygli  o  średnicy  ø4,5  przy 
wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5. System wykonany ze 
stali nierdzewnej.

Śruba blokująca stalowa ø 4, mm dł. 30-90mm i ø 6,5mm dł. 40-110mm
Zestaw blokujący ø 6,5mm
Śruba kompresyjna stalowa
Śruba zaślepiająca kaniulowana  stalowa dł. 0÷15mm stopniowane co 5mm?
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian.



Pytanie 16.
Gwoździe udowe rekonstrukcyjne-  Czy  zamiast  gwoździ  i  elementów blokujących jak  wymagane w 
opisie,  Zamawiający  dopuści  możliwość  oferowania  gwoździ  udowych  anatomicznych  według  własnych 
rozwiązań konstrukcyjnych danego Wykonawcy zgodnie z poniższym opisem:

Gwóźdź  udowy,  blokowany,  kaniulowany,  tytanowy,  lewy  i  prawy.  Proksymalne  ugięcie  zapewniające 
założenie  z  dostępu  bocznego  w  stosunku  do  szczytu  krętarza  większego.  Jeden  uniwersalny  gwóźdź 
przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz 
podkrętarzowej - antegrade). Długość L=340÷460mm (ze skokiem co 20mm) do długości 460mm pokryty 
celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm). W części dalszej posiadający min. 5  
otworów  w  co  najmniej  4  płaszczyznach  (w  tym  co  najmniej  1  dynamiczny),  z  niskim  blokowaniem, 
usytuowanie  środka  pierwszego  otworu  dystalnego  max.  5mm  od  końca  gwoździa.  W  części  bliższej 
posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i  
jeden do blokowania proksymalnego antegrade.
Przy  metodzie  rekonstrukcyjnej  oraz  antegrade  blokowany  w  części  bliższej  ryglami  samowiercącymi  o 
średnicy 7,5mm. 
Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej ryglami o średnicy ø5,0÷5,5mm.
W części dalszej blokowany ryglami o średnicy w przedziale ø5,0÷5,5mm.
Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor.
Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor.

Śruba rekonstrukcyjna kaniulowana, tytanowa ø 7,5mm dł. 50-120mm
Śruba blokująca tytanowa  ø 5,0mm i  5,5mm dł. 30-90mm
Śruba kompresyjna tytanowa  
Śruba zaślepiająca kaniulowana tytanowa  dł. 0÷15mm stopniowane co 5mm?
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 17.
Gwoździe Gamma- Czy zamiast gwoździ i elementów blokujących jak wymagane w opisie, Zamawiający 
dopuści możliwość oferowania gwoździ typu gamma według własnych rozwiązań konstrukcyjnych danego 
Wykonawcy zgodnie z poniższym opisem:

Krótki  -  długość  L=180÷200mm  (ze  skokiem  co  20mm)  z  przedłużonym  trzpieniem  z  6  stopniową 
antetorsją,  pokryty  celownikiem,  średnica  d=11mm  ze  skokiem  (co  1mm),  kąt  szyjkowo  –  trzonowy 
(125º÷135º skok co 5 st), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części  
bliższej  śrubą  zespalającą  o  średnicy  11mm wraz  ze  śrubą  kompresyjną,  a  w  części  dalszej  wkrętami  
blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny 
gwintowany.  Możliwość  opcjonalnego  blokowania  w  części  bliższej  przy  pomocy  dodatkowego  pina 
antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. 
Długi -  długość L=280÷420mm (ze skokiem co 20mm) z  6 stopniową antetorsją,  do długości  420mm 
pokryty  celownikiem  dalszym,  średnica  d=11mm  ze  skokiem  (co  1mm),  kąt  szyjkowo  –  trzonowy 
(125º÷135º skok co 5 st), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą 
o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 
5,0.   W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane. 
Możliwość  opcjonalnego  blokowania  w  części  bliższej  przy  pomocy  dodatkowego  pina  antyrotacyjnego 
6,5mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

Śruba zespalająca kaniulowana, tytanowa ø 11mm dł. 70-120mm i ø 6,5mm dł. 70-120mm
Śruba blokująca tytanowa  ø 4,5mm lub 5,0mm dł. 30-80mm
Śruba zaślepiająca tytanowa  dł. 0÷15mm stopniowane co 5mm lub śruba kompresyjna tytanowa ?
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy :

Pytanie 18.
W związku ze zmianami w ustawie z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r.  
Nr 177, poz.  1054),  które weszły w życie  od 01.01.2014r.  prosimy o doprecyzowanie zapisów przyszłej 
umowy  dotyczących  przechowywania  implantów  w  siedzibie  Zamawiającego  w  tzw.  „depozytach”  oraz 
sposobu ich rozliczania, poprzez dookreślenie  § 2 oraz § 4  w następujący sposób: 



§ 2 ust. 1 Zastąpić następującym:
a)  Wykonawca zobowiązany jest  do dostarczenia  Zamawiającemu depozytu implantów ortopedycznych 

(dot. pakietu nr …), w ilości i  rozmiarach ustalonych pomiędzy stronami umowy w terminie do …… dni 
roboczych  od daty zawarcia umowy. Depozyt będzie własnością Wykonawcy do czasu jego zużycia w 
procesie leczniczym (zaimplantowania).

b) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczyć  Zamawiającemu  każdorazowo  do  zabiegu  implanty 
ortopedyczne wraz z niezbędnym instrumentarium (dot. pakietu nr …) w terminie … dni roboczych od 
otrzymania  zamówienia,  po  czym  zwróci  Wykonawcy  niezwłocznie  po  zabiegu  niewykorzystaną  ilość 
implantów oraz instrumentarium. 

c)   Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć implanty ortopedyczne (dot. pakietu nr …) sukcesywnie na 
zamówienie w terminie … dni roboczych. 

Odpowiedź: zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 19.

§ 2 poprzez  dodanie nowych zapisów o następującej treści:
• Wykorzystanie przez Zamawiającego do zabiegu przechowywanych w depozycie implantów ortopedycznych 

oraz  tych  dostarczonych  na  zabieg  oznacza  ich  zakup  przez  Zamawiającego  i  zostanie  potwierdzone 
protokołem zużycia przesyłanym przez Zamawiającego na faks nr ................Wykonawcy .

• Protokół zużycia  traktowany jest przez Wykonawcę jako zapotrzebowanie na uzupełnienie depozytu  w 
przedmiot umowy.

• Wykonawca zapewni każdorazowe uzupełnianie magazynu po zużyciu poszczególnego implantu z depozytu 

w terminie ….. dni roboczych od dnia otrzymania protokołu zużycia przedmiotu umowy.
Odpowiedź: zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 20.
§ 4 poprzez dodanie zapisu o następującej treści:

• Faktura  VAT  dokumentująca  dokonaną  sprzedaż  zostanie  wystawiona  przez  Wykonawcę  w oparciu  o 
protokół  zużycia  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  lub  o  zamówienie  w  przypadku  implantów 
kupowanych na bieżąco na podstawie zamówień.

Odpowiedź: zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 21.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminów w:

a) § 2 ust. 1, 3 z 2 dni na 3 dni robocze;
b) § 2 ust. 1 z 24 godzin na 2 dni robocze
c) § 2 ust. 8 z 48 godzin na 3 dni robocze?

Określenie terminu w godzinach bez dookreślenia terminu w dniach roboczych jest zapisem krzywdzącym 
wobec  Wykonawcy  ponieważ  w  razie  przesłania  zamówienia  w  piątek  po  godzinach  pracy  Wykonawcy, 
zaczyna bieg termin dostawy, który upływa w tym wypadku w sobotę. Wykonawca w takiej sytuacji nie ma 
możliwości realizacji zamówienia na czas – gdyż najczęściej jest tak, że Zamawiającego i Wykonawcę dzieli  
znaczna odległość. W związku z tym wnosimy o określenie terminu dostawy w dniach roboczych zamiast w 
godzinach.

Odpowiedź: zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 22.
§ 2 ust.  3  – Prosimy o usunięcie  zapisu o zobowiązaniu zapewnienia  wszystkich akcesoriów i  urządzeń 
umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy lub dokładne wyszczególnienie o jakie akcesoria i 
urządzenia Zamawiającemu chodzi. Ww. zapis jest zbyt ogólny nakłada na Wykonawcę prawdopodobieństwo 
poniesienia dodatkowych kosztów, których w chwili składania oferty nie jest w stanie określić.
Odpowiedź:zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 23.
Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 8, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania 
pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Reklamowany  towar  powinien  zostać  przesłany  Wykonawcy  w  celu  ustosunkowania  się  Wykonawcy  do 



złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru 
jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.
Odpowiedź: zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 24.
Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5:

a. Ust.  1  pkt  1.1  z  0,1%  wartości  niezrealizowanej  części  umowy  na  0,2%  wartości 
niedostarczonego  
w terminie towaru,

b. Ust. 3 z 50% na 10%?
Przedstawione  we  wzorze  umowy  kary  umowne  nakładają  na  Wykonawcę  obowiązek  zapłaty  zbyt 
wygórowanej kary umownej. 
Mając  na  uwadze przepis  zawarty  w projekcie  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego stanowiącym 
Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.
Podkreślić  należy,  że  w  doktrynie  prawa  zamówień  publicznych  oraz  w  aktualnym  orzecznictwie  KIO 
ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, 
za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być 
uzasadnioną  podstawą  do  żądania  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 
w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone 
wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Ustalenie  przez  Zamawiającego  zbyt  wygórowanych  kar  umownych  dla  wykonawców  stanowi  zatem 
naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej  
umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej 
na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.
Żądanie  kar  umownych  jedynie  od  wykonawcy  oraz  jednoczesne  umniejszanie  odpowiedzialności 
Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej  
umowie.  Takie  działanie  Zamawiającego  jest  niedopuszczalne.  Zamawiający,  korzystając  w  sposób 
nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu  
do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie 
nie może korzystać z ochrony prawa. 
Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.
Odpowiedź: zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 25.
Czy  Zamawiający  doda  zapis  w  §6  ust.  2,  że  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  będzie  
poprzedzone  wezwaniem  Wykonawcy  do  realizowania  umowy  zgodnie  z  zawartymi  w  umowie 
postanowieniami?
Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne 
z  zasadami  społeczno  –  gospodarczym  określonymi  w  kodeksie  cywilnym.  W  związku  z  powyższym 
koniecznym jest zmiana zapisu.
Odpowiedź: zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 26.
Czy  Zamawiający  dookreśli  w  §9  ust.  1,  iż  rozpoczęciem  drogi  polubownego  rozstrzygnięcia  sporu 
dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?
Obecny  zapis  wymaga  doprecyzowania  w  celu  prawidłowej  realizacji  umowy.  Jednoznacznie  brak  jest 
przesłanek  do  tego  aby  występowała  potrzeba  przeprowadzania  oddzielnego  postępowania  w  części 
dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.
Odpowiedź: zapis pozostaje bez zmian.

Pakiet nr 36
Pytanie 27.
Z racjii nieczytelnego zapisu w formularzu cenowym, proszę o dokładne określenie jaki
stabilizator jest wymagany w pozycji pierwszej oraz w jakich ilościach?
Odpowiedź: błędnie wpisana pozycja nie jest aktualna w przetargu.

Pytanie  28.
Czy Zamawiający wymaga wyceny poszczególnych elementów wchodzących w skład
stabilizatora czy wyceny za jedną sztukę jako kompletu ze wszystkimi jego składowymi



(dotyczy wszystkich wymaganych stabilizatorów)?
Odpowiedź: błędnie wpisana pozycja nie jest aktualna w przetargu.

W związku z tym, że nie zostały dokonane istotne modyfikacje specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamowień

publicznych.
Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, ktorym przekazano specyfikację istotnych

warunkow zamowienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego
www.szpitalwsremie.pl


