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Dtotyczy: postqprowania

o udzielenie zamdwienia publicznego na dostawq siatek do operacji przepuklin

oraz

jedn'razowych pqfli do nadszyjk.wej resekcji macicy
dla spsK-2

w

IVYJASNrENrE NR

z

zwiqzku

I

do Zamawiajqcergo pytari dotyczqcych tre5ci Specyfikacjl Istotnych
art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r. prawo zam6wieri

wplyniqciem

Zirm6wienia, zgodnie

z

Warunk6w
publicznych

(Dz' U. z 2013 r., poz. 907 z poln. zm.), zamawiai4cy udziera
nastqpui4cego wyjasnienia:

!ryJkonawca

I:

Pytanie 1: Dot. 910 pkt.larb wzoru umolvy
Zwracamy siq z wnioskiem o modyfikagQ

a) w

przypadku op62nienia

w

Vw

par.agrafu w/w umowy na:

dostarczeniu Kupujqcemu zam6wionej

w dostarczeniu wyrob6w wolnych od wad w wy'soko5ci 0,1

partii wyrrcb6w lub

op62nienia

o/o

zd ka2dy dzien op6znienia, lir:zqc od warto6ci brutto
zam6wionej lub z,areklamowanej partii wyrob6w', jednak nie mniej
ni2 50 zl za ka2dy dzie6 6p62nienia;
b)w pzypadku oristqpienia przez Kupuj4cego od umowy w caloSci bqd2 w zakresie poszczeg6lnych
zadari bqdi

ro'zwiqzania umovvy w calosci bEd2 w zakresie poszczegolnych zadaf przez
Kupuj4cego w drodze wypowiedzenia
($ 14 umr:wy) z przyczyn lezEcych po stronie Sprrzedajqcego
w wysokosd 10olo wartoSci brrutto niezrealizowanei
umowy bqd2poszczeg6lnych zada6, okreSlonyclr w g 6 ust. 1 umowy.

-

Odpowiedf: Zanrawiajqry nie wyraza zgody na modyfikacjq.
Pytanie 2: Dot. !i13 pkt.2 wzoru umowy
wnosimy o modyfikacjQ Ww ustqpu wzoru ufirowy poprzez dopisanie podpunktu
e) w paypadku spadku kursu
EUPJPLN w okres;ie wykonywania umowy o 10gr, Kupujqcy na pisemny
wniosek sprzecajqcego paeprowadzi
waloryzaqQ ceny jr:dnostkowej netto o 2,5o/o, pr,ry czym zmiana ceny w
wyniku zastosowania klauzuli nie paekrouy
wzrostu ceny jednostkowej netto 10%.

Odpowiedi:

Zamrawiajqcy nie wyraza zgody na modyfikacjq.

Pytanie 3: Dot. !i14 pkt.la wzoru umowy
Zwracamy siq z wnioskiem o zmianq btzmienia
$14 pkt,1a wzoru umowy Wprzezdodanie do nierSo zapisu [,,,,,,,,
,,co najmniej kolejnegotzykrotnego dostarczenia wyrob6w z op62nieniem .,'

Odpowiedi: Zamawiaj4cy nie wyraza zgody na rmodyfikacjq,

llllvkonawca

IIi

Irytanie 4= czy Zamawiajqcy dopusci w pozycji
nr 2 siatkq chirurgiczn4 o wymiarach 220 x 350
mm? Ta droona
ro2nica nie pozwala nam na zlozenie
konkurencyjnej cenowo oraz jakosciowo w zakresie
calego Zadania 1,
Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza, nie wyrnaga.

IrI:

IUYKOI{AWCA

Pytanie 5: Zadarnie nr I poz.

I

i2

Proszq o doprecyzowanie czy Zarnawiajqcy
dop,u$6; siatkq nieresorbowalnq, syntetyczn4
sterylnq, polipropylenowq
o rozmiarze: 10 cm x 15 cm i 30 cm x 30 cm qramaturze
i

I25 glm2.

OdpowiedZ: Zarnawiajqcy nie dopuszcza.

@!:v:
Pytanie 6: Zadarnie L, poz.2=
cz:y Zamawiajqcy dopu5ci siatki

w

rozmiarze 220mm

z wymaganiami ZamawiajEcego.
Od

x

350cmm? pozostare parametry zgodne

powiedi : Za nrawiajqcy dopuszcza, nie
wymaga.

Pytanie 7: Czy Zamawiajqcy zgadza siq aby g
w 10 ust, 1 lit. a) wzoru umowy slow,a ,,op6inienia,, zostaly
zastqpione slowarni,zMoki?
Uzasadnione jest aby kara byla naliczana
tylko za zwlokq (czyli op62nienie zawinione prze:z
wyronawcq), nie za5
za wszelkie op62nienia, czyli tak2e niezawiinione przez
wykonawcq, Nie ma
uzasadnienia rozszerzane

odpowiedzialno6ci wykonawry tak2e

odwolawczej

z

na niezawinione naruszenie terminu, Zgodnie z wyrokiem
Krajowej Izby
dnia 19 wrze6nia 2017 r' KIo 1910/11, wykonawca
moze by6 obciqzony karE umownE za

wystqpienie tylko t,akich czynnik6w, za kt6re jest
odpowiedziarny.

Odpowiedl: Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na modyfikacjq,
Pytanie 8: czy Zamawiajqcy zgadza siq aby w
5 10 ust. 1 lit, a) wzoru umowy slowa ,,wartc,:fcr brutto zam6wionej
lub zareklamowanej paftii wyrob6w"zostaly zastqpione
slowami ,,warto6ci brutto niedostarc,zonych w
terminie lub
za n=kla m owanych wyrobdwl
uzasadnione jest aby kara umowna byla naliczana
od warto6ci niedostarczonego towaru, nie zas od wartoSci
calego zam6wienia' w przeciwnyrn razie, w prz'ypadku
czqsciowo nalezytej realizacji zam6wienia,

kara umowna
trylaby niewsp6lmiernie wysoka w stosunku do
vvaftosci niedostarczonego towaru, a nawet moglaby przewy2sza(
warto56 niedostarczonego towaru' Taka kara
bytaby uznana za ra2qco wyg6rowanq w rozumieniu
g

art, 4g4

K.odeksu cywilnego

2

Odpowied2: Zamarwiajqry nie wyraza zgody na rnodyfikacjq.

Pytanie 9t Czy Zermawiajqcy zgadza siq aby w g 10
ust. 1 lit. b) wzoru urnowy slowa
umctwy (waftoici z,adania) okre1lonej w
f 6 us,f. 1 umowy" zostaly zastqpione slowami
n i ezrea /izowa n ej

czqici

um o

wy (zada n ia)

,,10%o waftoftci brutto
,,1.0%o warto1ci

brutto

2

Uzas;adnione jest aLry kara umowna za zenvanie
umowy byla naliczana od waftosci niezrealizowanej
czqsci umowy

(zadania)' nie zas od wartoSci calej umowy (za<lania),
zrealizowaniu

jej

w

przeciwnym razie,

w przypadku zefwania umowy po
znaczqcej czqSci, kara umowntr moglaby okazac
siq niewsp6lmiernie wys;oKa w stosunku do

r/vaftosci niezreetlizowanej
czqSci umowy (zadania), a nawet
moglaby przewy2szacwartosi niezrearizowanej
czqsci
umowy (zadania)' Taka kara bylaby
razEco w1'g6rowana w rozumieniu
art. 4g4g 2 Koderc;u cywirnego,

Odpowiedi: ZamawiajEcy nie wyraza zgooy
na modyfikacjq,
II/YKONAWCA V:
F

ytanie 10:

l:

Zardanie
czy zamawiajqcy dopu6ci mozliwodi zlo2enia
oferty na siatki o wymiarach gcmxl2cm,
pozostale parametry bez zmian?

Odpowied2:

Za

mawiajqc

y

dopuszcza,

n

ie wyrna ga,

@vr:
Pytanie 11: w celu zapewnienia r6wnego
traktowania stron umowy i umozriwienia
wykonawcy sprawdzenia
zasadno6ci
rerklamacji,

reklarnacji wnosimy o wprowadzenir:
w g 5 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego
terminu na rozpatrzenie

Odpowiedi: Zarnawiajqcy nie wyraza zgody
na modyfikacjq,
Pytanie

12:

czy

w $ 7 ust 1 Zamawiajqcy

ool daty wystawienia faktury?

wyrazi zgodq na ustalenie terminu platnosci
za fakturq liczonego

Odpowiedi: Zanrawiajqcy nie wyra2a zgody
na modyfikacjq.
Py'tanie 13: czy w celu miarkowania
kar umownych Zamawiajqcy dokona modyfikacji
postanowiefi projektu
przyszlej umowy vv zakresie zapisdw g
10 ust. 1:

1' w razie niewyf:onania

lub nienalezytego wykrnania umowy przez
sprzedajqcego, Kupu;4cemu przysrugujq
kary

umowne w nastqpujqcej wysoko6ci:

a)

w

przypadku op62nienia

w

dostarczeniu Kupujqcemu zam6wionej partii
wyrobow

lub op6znienia

w
dostarczeniu wyrobu wolnego od wad
w wysoko6ci o,5o/o za ka2dy dzien opo2nienia,
lic;zqc od wartoSci brutto

zam6wionej lub zareklamowanej partii
wyrob6w, nie mniej niz 50 z!

wiecei nie wirecei ni2 10olo wafto6ci brut
tr) w przypadku odstqpienia paez Kupuj4cego
od
rozwiEzania urnowy

w

calo6ci bqd2

w

za

ka2dy dzienopdznienia iednak nie

r:tii wvrob6w;

umowy w calo6ci bqd2 w zakresie poszcreg6lny
ch zadan bqd2
;takresie poszczeg6rnych zadan przez
Kupujqcego

w

drodze

(5 14 umowy) z przyczyn lei:qrych po
stronie sprzedajqcego - w wys;okosci
10olo warto6ci
brutto niezrealizowanei czesci umowy
bqd,2 poszczeg6lnych zada6,okreSlonych
w s 6 ust. 1 umowy?
Odpowiedi: Zamerwiajqry nie wyraza zgody
'wypowiedzenia

na rnodyfikacjq.

wykonawcy powiinni uwzglqdnid powy2sze:zmiany
podczas przygotowywania i skladania
ofert.
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