
          Częstochowa dnia  20.02.2014 r. 

MZS.ZP.3411/02/14 

  

Do wiadomo ści:  
     Firmy bior ące udział w post ępowaniu  

 
 
Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamó wienia w post ępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o w artości nie przekraczaj ącej 
kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 ustawy Pzp na 
dostaw ę implantów  dla  potrzeb Oddziału Urazowo – Ortopedycznego SP ZOZ 
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz ęstochowie przy ul. Mirowskiej 15, ogłoszonego 
w Biuletynie Zamówie ń Publicznych z dnia 14.02.2014 r. pod numerem 30479  - 2014.  

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego 
postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 
907 z póź. zmian.) przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ. 

Pytanie Nr 1   
Czy Zamawiający może z pakietu nr 1 wyodrębnić asortyment zawarty w punkcie od 8 
włącznie do 34 i utworzyć z tych pakietów odrębny pakiet. Wyroby w punkcie od 1 do 7 
włącznie stanowią tzw. drobnicę i może na nią wziąć udział więcej oferentów  
w przetargu 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie Nr 2  

Czy Zamawiający odnośnie realizacji wyrobów z pakietu nr 1 z punktów 1-7 włącznie może 
zaakceptować termin realizacji do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. 
Depozyt o którym mowa w przypadku pozostałych wyrobów (uzupełnienie w ciągu 2 dni - § 4 
pkt 4 umowy), zwyczajowo nie tworzy się z wyrobów drobnych. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wydłu ża termin realizacji wyrobów z pakietu nr 1 poz. od 1 
do 7, do 3 dni roboczych . 
Pytanie Nr 3  - Opis przedmiotu zamówienia do pakietu nr 1:  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytek klinowych do osteotomii – bliższej 
piszczeli (z systemu 7,0) o długości 37÷ 49,5 mm w zależności od rozmiaru klina, pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 4  - Formularza asortymentowo –cenowego do pakietu nr 1:  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w poz. 1- 4 wkrętów z gniazdem 
sześciokątnym zamiast z gniazdem krzyżakowym? 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w poz. 16 dodatkowej pozycji do wyceny 
poszczególnych elementów kompletu (1szt) dla wkrętów gąbczastych blokowanych 
tytanowych? 
Odpowied ź: Tak. 
 
 



Pytanie Nr  5  - Dot. zapisów projektu umowy w zakresie pakietu nr 1 : 
W związku ze zmianami w ustawie z dnia 11.03.2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054), które weszły w życie 01.01.2014 r. prosimy  
o doprecyzowanie zapisów przyszłej umowy dotyczących przechowywania w siedzibie 
Zamawiającego depozytów oraz sposobu ich rozliczania poprzez dookreślenie § 4 oraz 5  
w następujący sposób: 
1. W  § 4 ust. 2 prosimy o dookreślenie iż Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia 
przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego zgodnie z zakresem podanym  
w formularzu asortymentowo – cenowym w tzw. depozyt  
Odpowied ź:  Zamawiaj ący zmienia zapis § 4 ust. 2 poprzez dodanie na ko ńcu zdania 
zwrotu ,,tzw. depozyt’’.  
2. W  § 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dookreślenie warunków dostaw 
implantów i narzędzi  nie objętych depozytem, w następujący sposób; 
Pozostały asortyment nie objęty depozytem będzie dostarczany sukcesywnie na podstawie 
składanych zamówień w terminie 3 dni roboczych (w zakresie implantów dot. poz.1÷7, 
17÷19, 28 ÷34) oraz 30 dni ( w zakresie narzędzi dot. poz. 20 ÷27) od otrzymania 
zamówienia? 
Dotychczasowe zapisy umowy precyzują jedynie zasady dostaw implantów do depozytu, nie 
zostały jednoznacznie określone zapisy o warunkach dostawach asortymentu dostarczanego 
sukcesywnie na podstawie zamówień (dot. poz. 1÷7, 17÷34) co naszym zdaniem powinno 
zostać dookreślone. 
Poza tym, Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu narzędziowego, który nie jest  
w ciągłej sprzedaży, ponieważ jest on produkowany lub sprowadzany na zamówienie. Czas 
wyprodukowania, czy też sprowadzenia takiego asortymentu wynosi około 30 dni, w związku 
z czym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30 dni. W przypadku 
narzędzi, które w momencie otrzymania zamówienia dostępne będą  
na stanach magazynowych, dostawa ich będzie realizowana na bieżąco. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na wydłu żenie terminu realizacji zamówienia 
do 3 dni roboczych w przypadku asortymentu nie obj ętego depozytem. 
Pytanie Nr 6  

Czy Zamawiający dookreśli w § 5 ust. 1, iż faktury będą wystawiane do zrealizowanych 
dostaw zgodnie z obowiązującymi na dzień dostawy/wystawienia faktury przepisami  
o podatku od towarów i usług?. Z uwagi na zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT 
prosimy o podkreślenie, iż faktury w następstwie zrealizowanych dostaw będą wystawiane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawiania faktur. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dodaje do § 5 ust. 1, zdanie drugie o brzmieniu: 
Faktury wystawiane b ędą do zrealizowanych dostaw zgodnie z obowi ązującymi na 
dzień dostawy /wystawienia faktury przepisami o podatku od towarów i usług.  
Pytanie Nr 7  

Czy Zamawiający dookreśli w § 5 ust. 1 w zakresie implantów i narzędzi sprzedawanych 
sukcesywnie na zamówienie (dot. poz. 1-7, 17-34), iż faktura będzie wystawiona na 
podstawie zamówienia i przesyłana Zamawiającemu wraz z zamówionym towarem?. 
Odpowied ź: Projekt umowy dotyczy całego zamówienia które zos tało podzielone na 
dwa odr ębne pakiety. Zamawiaj ący w swoim zapotrzebowaniu zawarł ró żny 
asortyment. W przypadku dostawy towaru nie obj ętego depozytem podstaw ą do 
wystawienia faktury  i dostarczenia towaru b ędzie zamówienie wystawiane przez 
osob ę wskazan ą  w § 4 ust. 7 umowy.  
 



Pytanie Nr 8  

Czy Zamawiający dookreśli w § 5 ust. 2, iż zapis dotyczący implantów i narzędzi 
sprzedawanych sukcesywnie na zamówienie?. 
Odpowied ź: Patrz odpowied ź na pytanie nr 7.  
Pytanie Nr  9  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w § 1 ust. 4: „Zmniejszenie ilości przedmiotu 
umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej 
umowie”. 
Wyrok Sądu okręgowego w Warszawie z dnia 15-01-2004 roku ( w sprawie o sygnaturze Ca 
2306/03) w którym Sąd stwierdził, że: „zapis (…) projektu umowy, z którego wynika, że 
dostawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej i większej ilości towaru 
niż określona w załączniku (…) do umowy wymaga modyfikacji” oraz, że dostawca: „musi 
mieć zatem pewność, że zrealizuje w przyszłości dostawę określonej ilości towaru” a projekt 
umowy „winien być zmodyfikowany w taki sposób, aby dostawca stosując zasadę pewności 
obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie miał pewność, że 
zawarta umowa pozwoli mu sprzedać zamówioną ilość towaru”. 
Odpowied ź: Ze wzgl ędu na specyfik ę przedmiotu zamówienia nie wyra żamy zgody na 
wprowadzenie zmiany tej tre ści w projekcie umowy.  W § 1 ust. 3 i 5 Zamawiaj ący 
zastrzegł sobie jedynie mo żliwo ść zmiany ilo ści asortymentu b ędącego przedmiotem 
zamówienia w ramach pakietu przy zachowaniu cen pos zczególnych elementów oraz 
warto ści całego pakietu. 
Pytanie Nr 10  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 4 ust. 2, dotyczącego wielkości depozytu 
poprzez określenie, że: ”…oraz zabezpieczenia przedmiotu zamówienia w siedzibie 
Zamawiającego w tzw. depozyt w rozmiarach najczęściej stosowanych ustalonych pomiędzy 
stronami umowy” zamiast pełnego asortymentu rozmiarów przedmiotu zamówienia (zgodnie 
z zakresem podanym w formularzu asortymentowo – cenowym) ?. 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pytanie Nr 11  

Czy Zamawiający zmieni termin określony w § 4 ust. 10 lit. a) uzupełnienie braków 
ilościowych z „24 godzin” na 3 dni robocze”?. Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą 
Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy 
niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy 
Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na zmian ę terminu na dwa dni robocze.  
Pytanie Nr 12  

Czy Zamawiający dookreśli w § 4 ust. 10 lit. b, 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. 
Odpowied ź:  Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie Nr 13  dot.  SIWZ dot. Rozdz. III pkt 6 zdanie drugie 
Czy nie nastąpiła omyłka w zapisie o dokumentach potwierdzających dopuszczenie do 
obrotu na terenie UE, czy nie powinno być na terenie RP? Zamawiający i jego siedziba 
znajdują się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z czym wobec asortymentu 
sprzedawanego w w/w postępowaniu Zamawiający powinien żądać dokumentów 



obowiązujących na terenie, na którym znajduje się siedziba czyli na terytorium RP zgodnie 
z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 107, poz. 679). 
Odpowied ź: Zamawiaj ący zmienia w SIWZ w Rozdz. II. w ust 6 zapis (…) „n a terenie 
UE” na „na terenie RP” 
Pytanie Nr 14  

Czy Zamawiajmy zmieni wysokość kar umownych określonych w § 6 ust. 1 lit a z 0,2% 
wartości brutto tej dostawy na 0,2 % wartości niedostarczonego w terminie towaru?. 
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 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 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (t. j Dz. U z 2010 r., 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. Biorąc pod  uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 

Uwaga:  
W związku z licznymi pytaniami od Oferentów, Zamawiaj ący przesuwa termin 
składania i otwarcia ofert na dzie ń 25.02.2014 r.  
Godziny składania i otwarcia ofert pozostaj ą bez zmian. 
 
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zamieszczana jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla 
wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 

    Podpisał:  
          

    Dyrektor 
Wojciech Konieczny 


