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Znak sprawy: ZP/16/2019                                                                                         Lipsko, dnia 18.12.2019 r. 
          
           WYKONAWCY  

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Wyjaśnienia do SIWZ   
 

I. W związku z pytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), przekazujemy 
wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na dostawy materiałów szewnych, zamieszczonym w Biuletynie 
Zamówień Publicznych pod numerem 635685-N-2019 z dnia 2019-12-12 r. 

 
dotyczy pakietu nr 1: szwy wchłanialne 

 

Pytanie nr 1: Dotyczy Pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, 
syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-
laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie 
podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 
dniach i całkowitym czasie wchłaniania do 70 dni? 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza. 
  
Pytanie nr 2: Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 14: Czy Zamawiający wydzieli pozycję 14 do osobnego 
pakietu?  
Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie wydziela pozycji do oddzielnego pakietu. 
 
 

dotyczy pakietu nr 2: szwy wchłanialne 
 

Pytanie nr 3: Dotyczy Pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne, 
plecione, z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o 
zdolności podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i czasie całkowitej 
absorpcji ok. 42 dni? 
Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 4: Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji długość igły 
36mm? 
Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 39: Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony z 

kopolimeru glikolidu i l-laktydu (Poliglaktyna 910) powlekany poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia o 

okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach, 0% po 10-14 dniach i okresie wchłaniania około 42 

dni? 

Odpowiedź nr 39: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 40: Czy Zamawiający w pozycji 1-5 dopuści nitkę o długości 70 cm? 

Odpowiedź nr 40: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 41: Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści igłę 37 mm wzmocnioną o zakończeniu 

krótkim tnącym? 

Odpowiedź nr 41: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 42: Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści igłę 43 mm o zakończeniu krótkim 

tnącym? 

Odpowiedź nr 42: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 43: Czy Zamawiający w pozycji 8, 9 dopuści igły dodatkowo wzmocnione? 

Odpowiedź nr 43: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 44: Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści igłę 48 mm? 

Odpowiedź nr 44: Zamawiający dopuszcza. 

 

dotyczy pakietu nr 3: szwy wchłanialne 
 

Pytanie nr 5: Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne, 
jednowłóknowe, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-
70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie całkowitej absorpcji 180-210 dni?  
Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

dotyczy pakietu nr 4: szwy niewchłanialne 
 

Pytanie nr 6: Dotyczy Pakietu nr 4: Do których pozycji z w/w pakietu Zamawiający wymaga 
próbek? Pod Pakietem wymienione są inne pozycje niż na stronie nr 5 SIWZ.  
Odpowiedź nr 6: Zamawiający oczekuje po 1 saszetce produktów z pozycji 4 i 14. Ujednolicono 
w tym zakresie zapisy SIWZ i załącznika nr 2 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 7: Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 11: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 26 
mm, pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź nr 7: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 8: Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 11, 14: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie 
tnącą, pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź nr 8: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 45: Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści igłę o długości 76 mm? 

Odpowiedź nr 45: Zamawiający dopuszcza. 

 
dotyczy pakietu nr 5: Szwy niewchłanialne 

 

Pytanie nr 9: Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 2, 4: Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew z 
igłą bez mikrograwerowania, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź nr 9: Zamawiający nie dopuszcza. Parametry pozostają w tym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie nr 10: Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie 
tnącą, pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź nr 10: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 11: Dotyczy Pakietu nr 5: Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły tnącej, 
dopuści również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź nr 11: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 33. Pakiet nr 5:  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł odwrotnie tnących w 

pozycjach gdzie wymagana jest igła tnąca? 

Odpowiedź nr 33: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 34. Pakiet nr 5, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie najnowszej 

generacji igły kosmetycznej odwrotnie tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź nr 34: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 35. Pakiet nr 5, pozycja 1:  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 

75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź nr 35: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 36. Pakiet nr 5, pozycja 2, 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej 

igły odwrotnie tnącej?  

Odpowiedź nr 36: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 37. Pakiet nr 5, pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 

75cm? 

Odpowiedź nr 37: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 46: Czy Zamawiający w pozycjach 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11 dopuści igłę odwrotnie tnącą?  

Odpowiedź nr 46: Zamawiający dopuszcza. 

 
dotyczy pakietu nr 6: szwy niewchłanialne 

 

Pytanie nr 12: Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 7, 8: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie 
tnącą bez klipsów? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do 
osobnego pakietu producenckiego. 
Odpowiedź nr 12: Zamawiający nie dopuszcza. Parametry pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 
 

dotyczy pakietu nr 7: szwy wchłanialne 
 

Pytanie nr 13: Dotyczy Pakietu nr 7: Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne, 
monofilamentowe, z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o zdolności podtrzymywania 
tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5% i czasie 
całkowitej absorpcji 90-120 dni? 
Odpowiedź nr 13: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 14: Dotyczy Pakietu nr 7: Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga długość nici 
70 cm, dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź nr 14: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 47: Czy Zamawiający w pozycji 6, 8 dopuści igły dodatkowo wzmocnione? 

Odpowiedź nr 47: Zamawiający dopuszcza. 

 
 

dotyczy pakietu nr 8: Siatki przepuklinowe 
 

Pytanie nr 15: Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8x15 cm, 
pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź nr 15: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 21: Zadanie nr 8, pozycja 1:  Czy Zamawiający dopuści sitki o wymiarze 6 x 11 cm lub 7,5 x 

15 cm? 

Odpowiedź nr 21:  Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 22: Zadanie nr 8:  Czy Zamawiający ze względu na sukcesywne realizowanie zamówień wg 

potrzeb Zamawiającego dopuści siatki o terminie ważności min.12 miesięcy od momentu otrzymania? 

Odpowiedź nr 22: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
 

dotyczy pakietu nr 9: siatki przepuklinowe częściowo wchłanialne 
 

Pytanie nr 23: Zadanie nr 9:  Czy Zamawiający ze względu na sukcesywne realizowanie zamówień wg 

potrzeb Zamawiającego dopuści siatki o terminie ważności min.12 miesięcy od momentu otrzymania? 

Odpowiedź nr 23: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
dotyczy pakietu nr 10: klips naczyniowy do laparoskopu 

 

Pytanie nr 30: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pak 10 poz 1 na złożenie oferty na 160 klipsów 

w opakowaniu zbiorczym? 

Odpowiedź nr 30: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 31: Czy Zamawiający w Pak 10 poz 1 oraz 3 stosuje ten sam typ klipsów? 

Odpowiedź nr 31: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 55. pakiet 10 poz 1,2 i 3: Czy Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia producenta, że 
oferowane klipsy są wykonane w całości  z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych 
implantów chirurgicznych,  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?. 
Odpowiedź nr 55: Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie nr 56.pakiet 10 poz 1: Prosimy Zamawiającego o podanie wymaganej ilości klipsów w sterylnym 
magazynku np. 4 lub 10 sztuk. 

Odpowiedź nr 56: Zamawiający oczekuje 4 sztuk klipsów w sterylnym magazynku. 

Pytanie nr 57.pakiet 10 poz 2 i 3: Prosimy Zamawiającego o podanie wymaganej ilości klipsów w 
sterylnym magazynku np. 4 sztuki, 6 sztuk czy 10 sztuk. 
Odpowiedź nr 57: Zamawiający oczekuje 6 sztuk klipsów w sterylnym magazynku. 
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dotyczy pakietu nr 13: szwy wchłanialne 

 

Pytanie nr 38: Pakiet nr 13, pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej 

haczykowatej typu „J” wzmocnionej tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 

300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia, nitka o grubości „0” , igła o 

długości 32mm? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do 

osobnego pakietu.  

Odpowiedź nr 38: Zamawiający dopuszcza. 

 

dotyczy pakietu nr 14: woreczki ekstrakcyjne 
 

Pytanie nr 58.pakiet 14: Czy Zamawiający oczekuje woreczków z tubusem posiadającym boczne uchwyty 
na palce ułatwiające aplikację woreczka oraz zabezpieczające przed wepchnięciem całkowitym aplikatora 
do trokara?  
Odpowiedź nr 58: Zamawiający oczekuje woreczków z tubusem posiadającym boczne uchwyty na palce 
ułatwiające aplikację woreczka oraz zabezpieczające przed wepchnięciem całkowitym aplikatora do 
trokara. 

 
dotyczy pakietu nr 15: materiał hemostatyczny 

 

Pytanie nr 16: Dotyczy Pakietu nr 15: Czy Zamawiajacy dopuści wchłanialny jałowy hemostatyk 

powierzchniowy wykonany z 100% regenerowanej celulozy pochodzenia roślinnego o czasie 

hemostazy 1-5 minut, pH 2-4 oraz czasie wchłaniania do ok. 1 miesiąca? 

Odpowiedź nr 16: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 17: Dotyczy Pakietu nr 15, poz, 2: Czy Zamawiajacy dopuści wchłanialny jałowy 

hemostatyk w rozmiarze 2,5x2,5 cm lub 7,5x10 cm? 
Odpowiedź nr 17: Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 24: Zadanie nr 15:  Czy zamawiający wymaga materiału hemostatycznego z oksydowanej 

regenerowanej celulozy? 

Odpowiedź nr 24: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w powyższym zakresie.. 

 

Pytanie nr 25: Zadanie nr 15, pozycja 1 – 2 : Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny o czasie 

hemostazy w ciągu 2 minut? 

Odpowiedź nr 25: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 26: Zadanie nr 15, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny w rozmiarze 

5 x 7,5 cm? 

Odpowiedź nr 26: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 27: Zadanie nr 15, pozycja 1: Z uwagi na to, że opisany materiał hemostatyczny pakowany 

jest a’12 sztuk w opakowaniu handlowym, czy Zamawiający może dokonać zwiększenia wymaganej ilości 

saszetek do 12 sztuk? 

Odpowiedź nr 27: Zamawiający określa ilość oczekiwanego materiału hemostatycznego z pozycji 1 

na 12 sztuk. Ujednolicono formularz asortymentowo – cenowy. 
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Pytanie nr 28: Zadanie nr 15, pozycja 2:  Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny w rozmiarze 

2,5 x 5,1 cm? 

Odpowiedź nr 28: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 51: Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna 
posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE , PRSP, Ecoli 
oraz Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego 
rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana 
przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. 
Odpowiedź nr 51: Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie nr 52: Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu 
potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego? 
Odpowiedź nr 52: Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie nr 53: Zwracamy się z prośbą  dopuszczenie gazy hemostatycznej posiadającej pH 2,5 -3,5. Kwaśny 

odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum 

bakterii.  

Odpowiedź nr 53: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 54: Pakiet nr 15 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej 
celulozy, która posiada następujące właściwości:  
 

- w całości pochodzenia roślinnego, 
- sterylizowane promieniami gamma, 
- włóknina siedmiowarstwowa,  
- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi 
- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu 
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone badaniami in 

vitro oraz  w instrukcji użytkowania; 
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP, 
- hemostaza w czasie 3-4 minut  po kontakcie z miejscem krwawienia; 
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni; 
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie 

bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii 
- rozmiar 2,6 x 5,1 cm,  
- warunki przechowywania do 25 stopni? 

Odpowiedź nr 54: Zamawiający dopuszcza. 
 

 
dotyczy pakietu nr 16: staplery skórne 

 

Pytanie nr 48: Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści wysokość zszywki 4,2 mm, pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź nr 48: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 49: Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści sterylny stapler liniowy z nożem 

wbudowanym w ładunek, rozmiar 60 o długości linii zszywek 65 mm i długości linii cięcia 59 mm 

do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest: w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 

3,8 mm ułożone w 2 rzędach oraz dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku - zamykającą i 

spustową. Stapler pakowany pojedynczo? 

Odpowiedź nr 49: Zamawiający dopuszcza. 

 
 

dotyczy pakietu nr 20: Taśma z niewchłanialnego monofilamentowego polipropylenu w osłonce plastikowej 
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Pytanie nr 19: Dotyczy Pakietu nr 20: W przypadku wątpliwości, czy zaoferowany towar spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego, prosimy o możliwość zaoferowania 1 szt. próbki taśmy 

niesterylnej. 

Odpowiedź nr 19: Zgodnie z zapisami SIWZ  rozdział VI punkt 10 lit e,  w przypadku wątpliwości, 

czy zaoferowany towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego będziemy oczekiwać 

próbek zaoferowanego asortymentu towarów. 

 

Pytanie nr 20: Dotyczy Pakietu nr 20: Czy Zamawiający wymaga, aby taśma posiadała w środkowej 

części markery do fiksacji? 

Odpowiedź nr 20: Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie nr 50: Zwracam się z prośba o sprecyzowanie opisu w pakiecie nr 20, przetarg 
nr ZP/16/2019- czy wymagana taśma ma być przeznaczona do leczenia wysiłkowego 
nietrzymani moczu u kobiet? Czy sformułowanie "szwy do implantacji" może oznaczać 
"pęteelki do implantacji" ? 
Odpowiedź nr 50: wymagana taśma ma być przeznaczona do leczenia 
wysiłkowego nietrzymani moczu u kobiet. 

 
dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ 

 
Pytanie nr 63:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Formularza Oferty pakietów, które nie dotyczą 
Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość. 
Odpowiedź nr 63: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z Formularza Oferty pakietów, które nie 
dotyczą Wykonawcy. 

 

 
dotyczy załącznika nr 3  do SIWZ ( wzór umowy ) 

 
Pytanie nr 29: Wzór mowy – kary umowne :  Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej z 2% 

do 0,5% wartości brutto nie dostarczonego zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

Odpowiedź nr 29:  Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy. 

 
Pytanie nr 59. Dot. § 6 ust. 2,6 wzoru umowy: Ww. ust. wzoru umowy zawiera informacje, że 
Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru w wysokości 
2% wartości brutto zamówionego towaru oraz 2% z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad. 
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, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie 
jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę ww. kar umownych do wysokości 0,2% 

Odpowiedź nr 59: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy. 

 
Pytanie nr 60.Dot. § 6 ust. 3,4 wzoru umowy:  Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi 
w wysokości 10% wartości brutto umowy   w przypadku odstąpienia od umowy…. Naszym zdaniem kary 
umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy, 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. Prosimy zatem aby kary 
umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego w terminie świadczenia (czyli dostaw) 

Odpowiedź nr 60: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 61.Dot. § 7 ust. 3 wzoru umowy:  
 
Wnosimy o modyfikację ww. ustępu w następujący sposób: 
1. Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 
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a) w przypadku dwukrotnego kolejnego nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, 
b) w przypadku dwukrotnej kolejnej dostawy wadliwego przedmiotu umowy, 
c) w przypadku dwukrotnego braku realizacji dostaw, za wyjątkiem nieterminowego regulowania 

przez Zamawiającego należności za dostarczane wyroby. 
d) w przypadku wzrostu cen nie uwzględnionych w niniejszej umowie, 

zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy  towaru  do dnia odstąpienia od umowy 
Odpowiedź nr 61: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy. 

 

Dotyczy treści SIWZ 
 

Pytanie nr 18: 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.” 
Odpowiedź nr 18: Wykonawca może wraz z ofertą złożyć oświadczenie o przynależności do grupy 

kapitałowej w sytuacji gdy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w momencie składania 

oferty nie należy do żadnej grupy kapitałowej i nie istnieje możliwość by inni Wykonawcy składający 

oferty w toczącym się postepowaniu przeleżeli w Wykonawcą do jednej grupy kapitałowej. 

 

Pytanie nr 32:  Czy zamawiający uzna za spełniony wymóg z art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP , jeżli 

Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z 

ofertą ? 

Odpowiedź nr 32: Wykonawca może wraz z ofertą złożyć oświadczenie o przynależności do grupy 

kapitałowej w sytuacji gdy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w momencie składania 

oferty nie należy do żadnej grupy kapitałowej i nie istnieje możliwość by inni Wykonawcy składający 

oferty w toczącym się postepowaniu przeleżeli w Wykonawcą do jednej grupy kapitałowej. 

 

Pytanie nr 62: 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. 
Odpowiedź nr 62:  
 

Uwaga!  
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W związku z udzielonymi odpowiedziami zamawiający przesuwa termin otwarcia ofert na dzień 

30.12.2019 r.  prosimy o zapoznanie się z nowym brzmieniem SIWZ. 

 
 

      
..................................................           ……………………………….………  

                              /sporządził/                                                                                                          /zatwierdził/                                                                                                                                             


